


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการ
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

72,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
248/2565 ลว 1 

เม.ย. 65
นางสาวสุทธิกานต์ ทะอ่าง       72,000.00 นางสาวสุทธิกานต์ ทะอ่าง      72,000.00

2
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีสนับสุนการจัด
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

60,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
249/2565 ลว 1 

เม.ย. 65
นางสาวปาริฉัตร พิมสาร       60,000.00 นางสาวปาริฉัตร พิมสาร      60,000.00

3
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์
และงานโสตฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน

57,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
250/2565 ลว 1 

เม.ย. 65
นางสาวเฟิรน์มิกา อุ่นเครือ       57,000.00 นางสาวเฟิรน์มิกา อุ่นเครือ      57,000.00

4
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

56,050.09     
เฉพาะเจาะจง บส. 
251/2565 ลว 4 

เม.ย. 65
นายพงษ์พศวัต จันทร์ผง       56,050.09 นายพงษ์พศวัต จันทร์ผง      56,050.09

5
ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือนเมษายน 
2565

12,755.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
252/2565 ลว 4 

เม.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

      12,755.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

     12,755.00

6
จ้างเหมาบริการล้างเคร่ืองปรับอาการ 
อาคารสิริเบญญา ประจ้าปี 2565

18,700.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
253/2565 ลว 7 

เม.ย. 65

ร้านเจดีย์ภิรมย์ โดยนาง
สกุล ปะทิ

      18,700.00
ร้านเจดีย์ภิรมย์ โดยนาง
สกุล ปะทิ

     18,700.00

7
ซ้ือวัสดุโครงการสร้างผู้น้าการเปล่ียนแปลง
ของชุมชน กิจกรรมท่ี 3 ติดตาม ประเมิน
และรายงานการด้าเนินโครงการ คร้ังท่ี 1

8,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
254/2565 ลว 8 

เม.ย. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        8,600.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       8,600.00

8
ซ้ือวัสดุส้าหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
หลักสูตรแผนธุรกิจชุมชน รหัสวิชา 
20060704 วิทยาลัยชุมชนน่าน

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
255/2565 ลว 8 

เม.ย. 65
นายเจริญ ใจดอนมูล         4,500.00 นายเจริญ ใจดอนมูล        4,500.00

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

9
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ
ยานพาหนะ วิทยาลัยชุมชนน่าน

16,694.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

256/2565 ลว 19 
เ.ม.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      16,694.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     16,694.00

10 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Epson รุ่น L220 1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

257/2565 ลว 20 
เม.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        1,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       1,000.00

11
ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2.2 ค่ายอาสาสมัคร
หออัตลักษณ์นครน่าน ภายใต้โครงการ
พัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

258/2565 ลว 20 
เม.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        5,000.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       5,000.00

12

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตัวอย่างการจัดสาน
และการจักสาน กิจกรรมท่ี 4 ฝึกอบรม
หลักสูตรด้านสุขภาวะและด้านอาชีพของ
ผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการมีงานท้าและ
รายได้ของผู้สูงอายุ

8,805.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

259/2565 ลว 21 
เม.ย. 65

นางสาวกรกนก ทะอินทร์         8,805.00 นางสาวกรกนก ทะอินทร์        8,805.00

13

จ้างท้าบรรจุภัณฑ์และส่ือประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การตลาดน้้าผ้ึงโพรงป่า โครงการส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมการเล้ียงผ้ึงโพรงป่า

26,700.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

260/2565 ลว 22 
เม.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      26,700.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     26,700.00

14

เช่าหอประชุมจัดกิจกรรมท่ี 3 ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนิน
โครงการ (คร้ังท่ี 1) ภายใต้โครงการสร้าง
ผู้น้าการเปล่ียนแปลงของชุมชน ระหว่าง
วันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2565

1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

261/2565 ลว 22 
เม.ย. 65

ท่ีว่าการอ าเภอนาน้อย 
โดยนางปุรัญสินีย์ สิทธิวุฒิ

        1,000.00
ท่ีว่าการอ าเภอนาน้อย 
โดยนางปุรัญสินีย์ สิทธิวุฒิ

       1,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

15
ซ้ือน้้าด่ืมชนิดถัง ประจ้าเดือนเมษายน 
2565

390.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

262/2565 ลว 29 
เม.ย. 65

ร้านน  าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

           390.00
ร้านน  าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

          390.00

16
ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือนพฤษภาคม 
2565

663.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

263/2565 ลว 29 
เม.ย. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           663.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          663.00


