


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 39 ประจ าเดือนธันวาคม 2565

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33     

2

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 40 ประจ าเดือนมกราคม 2565

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33     

3
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2564

9,017.35       
เฉพาะเจาะจง บส. 
160/2565 ลว 4 

ม.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

9,017.35        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

9,017.35       

4
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนธันวาคม
 2564

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
161/2565 ลว 4 

ม.ค. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00        
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00       

5
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือนธันวาคม 
2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

585.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
162/2565 ลว 4 

ม.ค. 65

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

585.00           
ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

585.00          

6

จ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วน
ให้เกษตรกร จังหวัดน่านท่ีได้รับผลกระทบ
โควิด

175,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
163/2565 ลว 4 

ม.ค. 65
นางอนงค์ อินแสง 17,500.00      นางอนงค์ อินแสง 17,500.00     บพท.

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมกราคม 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมกราคม 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7

จ้างส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุอ าเภอเมืองน่าน 
กิจกรรมท่ี 1 ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุอ าเภอ
เมืองน่าน โครงการส่งเสริมการมีงานท า
และมีรายได้ของผู้สูงอายุ

20,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
164/2565 ลว 4 

ม.ค. 65
นางสาวกรกนก ทะอินทร์ 20,000.00      นางสาวกรกนก ทะอินทร์ 20,000.00     

8
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
แปรรูปสมุนไพรชุมชน รหัสวิชา 
20071401

8,695.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
165/2565 ลว 4 

ม.ค. 65
นายชวน กันใจมา 8,695.00        นายชวน กันใจมา 8,695.00       

9

จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมใน
แวดล้อมในแปลงเกษตร (คร้ังท่ี 1) 
โครงการมหาวิทยาลัยกับการบรรเทา
ปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกร จังหวัดน่านท่ี
ได้รับผลกระทบโควิด

70,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
166/2565 ลว 4 

ม.ค. 65
นายโสภณ ปินใจ 70,000.00      นายโสภณ ปินใจ 70,000.00     บพท.

10

จ้างถ่ายเอกสารแบบบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน 
มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วน
ให้เกษตรกร จังหวัดน่านท่ีได้รับผลกระทบ
โควิด

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
167/2565 ลว 4 

ม.ค. 65

ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

3,000.00        
ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

3,000.00       บพท.

11
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต จังหวัดน่าน

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
168/2565 ลว 6 

ม.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดย
นางมนพร ดีพรมกุล

2,500.00        
ร้านมนพรการค้า โดย
นางมนพร ดีพรมกุล

2,500.00       

12
ซ้ือวัสดุส านักงาน งานการเงินและบัญชี 
เพ่ือใช้ด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ปีงบประมาณ 2565

8,789.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
169/2565 ลว 7 

ม.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริม
น่านมีเดีย

8,789.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

8,789.00       

13
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
แปรรูปสมุนไพรชุมชน รหัสวิชา 
20071401

8,695.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

170/2565 ลว 10 
ม.ค. 65

นายชวน กันใจมา 8,695.00        นายชวน กันใจมา 8,695.00       



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมกราคม 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

14

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 5 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการผลิตระดับต าบล
ภายใต้โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการ
บรรเทาปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรจังหวัด
น่านท่ีได้รับผลกระทบปัญหาโควิด

8,300.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

171/2565 ลว 12 
ม.ค. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

8,300.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

8,300.00       บพท.

15

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 อบรม
เชิงปฏิบัติการการเล้ียงผ้ึงโพรงป่า 
โครงการส่งเสริมการสร้านวัตกรรมการ
เล้ียงผ้ึงโพรงป่า

24,512.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

172/2565 ลว 17 
ม.ค. 65

ร้านโชคศิรกมลวัสดุ
ก่อสร้าง โดยนางขวัญ
กมล อินสบหลบ

24,512.00      
ร้านโชคศิรกมลวัสดุ
ก่อสร้าง โดยนางขวัญกมล
 อินสบหลบ

24,512.00     

16

เช่าสถานท่ี (ห้องประชุม) ส าหรับกิจกรรมท่ี
 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการผลิตระดับต าบล โครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วน
ให้เกษตรกรจังหวัดน่านท่ีได้รับผลกระทบ
ปัญหาโควิด

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

173/2565 ลว 17 
ม.ค. 65

องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองจัง

1,500.00        
องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองจัง

1,500.00       บพท.

17

จ้างท่ีปรึกษา (คนท่ี 1) โครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วน
ให้เกษตรกรจังหวัดน่านท่ีได้รับผลกระทบ
ปัญหาโควิด

20,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

174/2565 ลว 18 
ม.ค. 65

นายอนุชา จันทรบูรณ์ 20,000.00      นายอนุชา จันทรบูรณ์ 20,000.00     บพท.

18

จ้างท่ีปรึกษา (คนท่ี 2) โครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วน
ให้เกษตรกรจังหวัดน่านท่ีได้รับผลกระทบ
ปัญหาโควิด

20,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

175/2565 ลว 18 
ม.ค. 65

นายส ารวย ผัดผล 20,000.00      นายส ารวย ผัดผล 20,000.00     บพท.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมกราคม 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

19
ซ้ือวัสดุส าหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรมการท า
ลูกประคบสมุนไพร รหัสวิชา 20071421

2,850.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

176/2565 ลว 18 
ม.ค. 65

นายพยอม ทะอินทร์ 2,850.00        นายพยอม ทะอินทร์ 2,850.00       

20
จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ชุดวิจัยการ
เสริมสร้าง

7,143.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

177/2565 ลว 24 
ม.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

2,850.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

2,850.00       สกสว.

21
ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565

633.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

178/2565 ลว 27 
ม.ค. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

633.00           
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

633.00          


