


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 41 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

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

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

      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 42 ประจ าเดือนมีนาคม 2565

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

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

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

      20,233.33
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

     20,233.33

3

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565-2567 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 1 ประจ าเดือมีนาคม 2565

34,200.00     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2565 ลว 

25 ก.พ. 65

บริษัท ไอโอนอน จ ากัด       34,200.00 บริษัท ไอโอนอน จ ากัด      34,200.00

4
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์หลักสูตรฝึกอบรม 
หลักสูตรการนวดไทย รหัสวิชา 
20070710

15,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
210/2565 ลว 1 

มี.ค. 65
นายพยอม ทะอินทร์       15,000.00 นายพยอม ทะอินทร์      15,000.00

5
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 
2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
211/2565 ลว 1 

มี.ค. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

6
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

540.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
212/2565 ลว 1 

มี.ค. 65

ร้านน ้าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

           540.00
ร้านน ้าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

          540.00

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการผลิต
สมุนไพรจากมะแขว่น โครงการสมุนไพร
เพ่ือชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 2

18,600.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
213/2565 ลว 2 

มี.ค. 65
นายชวน กันใจมา       18,600.00 นายชวน กันใจมา      18,600.00

8
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
การศึกษา 2565

10,200.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
214/2565 ลว 2 

มี.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

      10,200.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

     10,200.00

9
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

15,040.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
215/2565 ลว 2 

มี.ค. 65
ห้างหุ้นส่วน น่านสมานมิตร       15,040.00 ห้างหุ้นส่วน น่านสมานมิตร      15,040.00

10
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
แปรรูปสมุนไพรชุมชน รหัสวิชา 
20071401

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
216/2565 ลว 8 

มี.ค. 65
นายพยอม ทะอินทร์         6,000.00 นายพยอม ทะอินทร์        6,000.00

11
จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ (วิดีทัศน์) 
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการ
เล้ียงผ้ึงโพรงป่า

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

217/2565 ลว 14 
มี.ค. 65

นายภาณุพงศ์ พิศจาร       10,000.00 นายภาณุพงศ์ พิศจาร      10,000.00

12
เช่าห้องประชุม กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการบทเรียนออนไลน์

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

218/2565 ลว 15 
มี.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โรงแรม
เวียงแก้ว

        5,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โรงแรม
เวียงแก้ว

       5,000.00

13

จ้างออกแบบกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการบทเรียนออนไลน์

3,750.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

219/2565 ลว 15 
มี.ค. 65

ร้านกาฟิลด์แอนด์ฟิล์ม 
โดยนางวราภรณ์ หน่อม๊อก

        3,750.00
ร้านกาฟิลด์แอนด์ฟิล์ม 
โดยนางวราภรณ์ หน่อม๊อก

       3,750.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

14

จ้างถ่ายเอกสารและส่ิงตีพิมพ์ กิจกรรมท่ี 2
 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบทเรียน
ออนไลน์

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

220/2565 ลว 15 
มี.ค. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอางค์
อินทร์

        5,000.00
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส้าอางค์
อินทร์

       5,000.00

15
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการบทเรียนออนไลน์

4,950.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

221/2565 ลว 16 
มี.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        4,950.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       4,950.00

16

จ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการ
มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วน
ให้เกษตรกรจังหวัดน่านท่ีได้รับผลกระทบ
โควิด คร้ังท่ี 2 กิจกรรมท่ี 1

289,750.00   
ข้อตกลงจ้าง ท่ี 

222/2565 ลว 16 
มี.ค. 65

นางอนงค์ อินแสง     289,750.00 นางอนงค์ อินแสง    289,750.00
งบวิจัย 
บพท.

17

จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมใน
แปลงเกษตร (คร้ังท่ี 2) ภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยกับการบรรเทาปัญหาเร่งด่วน
ให้เกษตรกรจังหวัดน่านท่ีได้รับผลกระทบ
โควิด

70,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

223/2565 ลว 16 
มี.ค. 65

นายกุลเดช ค้าแก่น       70,000.00 นายกุลเดช ค้าแก่น      70,000.00
งบวิจัย 
บพท.

18

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมท่ี 6 และ 
กิจกรรมท่ี 7 โครงการวิจัยแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
ผู้สูงอายุ

7,796.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

224/2565 ลว 17 
มี.ค. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        7,796.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       7,796.00
งบวิจัย 
สกสว.

19

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 6 และ 
กิจกรรมท่ี 7 โครงการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจเพ่ือสร้างมาตรฐานรองรับ
การท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

492.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

225/2565 ลว 17 
มี.ค. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

           492.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

          492.00
งบวิจัย 
สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

20

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรสร้างเครือข่ายการปลูก
พืชสมุนไพร โครงการพัฒนาการแปรรูป
และเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรจากชุมชนเชิง
สร้างสรรค์

29,600.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

226/2565 ลว 17 
มี.ค. 65

นายพยอม ทะอินทร์       29,600.00 นายพยอม ทะอินทร์      29,600.00

21

จ้างเหมาท าชุดแสดงผลงานกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว กิจกรรมท่ี 6 และ กิจกรรมท่ี 7 
โครงการวิจัยปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิ
ผลต่อการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

23,570.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

227/2565 ลว 17 
มี.ค. 65

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง

      23,570.00
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง

     23,570.00
งบวิจัย 
สกสว.

22

จ้างเหมาท าชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 ชุด 
ส าหรับ กิจกรรมท่ี 6 และ กิจกรรมท่ี 7 
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการท้องถ่ินกับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

39,230.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

228/2565 ลว 17 
มี.ค. 65

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย       39,230.00 นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย      39,230.00
งบวิจัย 
สกสว.

23

จ้างเหมาท านิทรรศการน าเสนอผลงาน
และส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการท้องถ่ินกับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

23,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

229/2565 ลว 21 
มี.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร่ี

      23,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร่ี

     23,000.00
งบวิจัย 
สกสว.

24
จ้างท่ีปรึกษาคนท่ี 1 ส าหรับโครงการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

230/2565 ลว 22 
มี.ค. 65

นายฐิติ ฐิตจ้าเริญพร       10,000.00 นายฐิติ ฐิตจ้าเริญพร      10,000.00
งบวิจัย 
สกสว.

25
จ้างท่ีปรึกษาคนท่ี 2 ส าหรับโครงการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

231/2565 ลว 22 
มี.ค. 65

นางสาวปลินดา ระมิงค์วงศ์ 10,000.00      นางสาวปลินดา ระมิงค์วงศ์ 10,000.00     
งบวิจัย 
สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

26
จ้างท่ีปรึกษาคนท่ี 3 ส าหรับโครงการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

232/2565 ลว 22 
มี.ค. 65

นางสาวรัตติกาล กันทาปวง 10,000.00      
นางสาวรัตติกาล กันทา
ปวง

10,000.00     
งบวิจัย 
สกสว.

27

จ้างท านิทรรศการน าเสนอผลงาน 
โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
เมืองเก่าน่าน

21,800.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

233/2565 ลว 23 
มี.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เดอะป
ริ นท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

      21,800.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เดอะป
ริ นท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

     21,800.00
งบวิจัย 
สกสว.

28

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจเพ่ือสร้างมาตรฐาน
รองรับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเมือง
เก่าน่าน

40,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

234/2565 ลว 23 
มี.ค. 65

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญลักษณ์
 ป้องแก้ว

      40,000.00
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญลักษณ์
 ป้องแก้ว

     40,000.00
งบวิจัย 
สกสว.

29

จ้างเหมาจัดท านิทรรศการน าเสนอผลงาน 
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบธุรกิจเพ่ือ
สร้างมาตรฐานรองรับการท่องเท่ียว
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน

7,499.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

235/2565 ลว 24 
มี.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เดอะป
ริ นท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

        7,499.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เดอะป
ริ นท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

       7,499.00
งบวิจัย 
สกสว.

30
จ้างท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ปัจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

59,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

236/2565 ลว 24 
มี.ค. 65

บ้านไร่ไออุ่น โดยนายวัน 
กาติน

      59,000.00
บ้านไร่ไออุ่น โดยนายวัน 
กาติน

     59,000.00
งบวิจัย 
สกสว.

31
ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 
2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

653.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

237/2565 ลว 24 
มี.ค. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           653.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          653.00

32
ซ้ือน้ ามันหล่อล่ืนเคร่ืองตัดหญ้า งานอาคาร
สถานท่ี วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

238/2565 ลว 25 
มี.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

           900.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

          900.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

33
ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2 สืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงาม สร้างคุณค่าทางจิตใจภายใต้
โครงการท านุบ ารุง

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

239/2565 ลว 25 
มี.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        1,500.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       1,500.00

34
จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัย
การยกะดับกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองด้วยมือ 
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

240/2565 ลว 302
 มี.ค. 65

นายเอกภพ ตันตา         5,000.00 นายเอกภพ ตันตา        5,000.00
งบวิจัย 
ววน.

35
จ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมจัดท า 
โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจ
ชุมชน ปี 2

29,800.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

241/2565 ลว 30 
มี.ค. 65

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย       29,800.00 นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย      29,800.00

36
ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2.4 ต้นกุ่มสักการะพระ
เจ้าน่าน ภายใต้โครงการศูนย์น่านศึกษา

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

242/2565 ลว 30 
มี.ค. 65

ร้านเอส.เค. เทรดดิ ง โดย
นายสุกิจ โรจนศุภมิตร

        5,000.00
ร้านเอส.เค. เทรดดิ ง โดย
นายสุกิจ โรจนศุภมิตร

       5,000.00

37
จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาการป่ันฝ้ายด้วยมือ

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

243/2565 ลว 30 
มี.ค. 65

นายเอกภพ ตันตา         5,000.00 นายเอกภพ ตันตา        5,000.00

38
ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
อีดฝ้าย การยิงฝ้าย โครงการฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาการป่ันฝ้ายด้วยมือ

1,980.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

244/2565 ลว 30 
มี.ค. 65

นางอ้อมฤทัย ฟองสีจันทร์         1,980.00 นางอ้อมฤทัย ฟองสีจันทร์        1,980.00

39
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนมีนาคม 
2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

735.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

245/2565 ลว 31 
มี.ค. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           735.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          735.00

40
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนมีนาคม
 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

246/2565 ลว 31 
มี.ค. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

41
ซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันมรดกน่าน
 สืบสานมรดกไทยและวันร าลึกพระเจ้า
น่าน สืบสานต านานนันทบุรี

600.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

247/2565 ลว 31 
มี.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

           600.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

          600.00


