


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1
จ้างพิมพ์ไวนิลโครงการสร้างผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน กิจกรรมท่ี 3 การ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
302/2565 ลว 1 

ก.ค. 65

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

        1,500.00
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

       1,500.00

2
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการสร้าง
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของชุมชน

3,410.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
303/2565 ลว 1 

ก.ค. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์
อินทร์

        3,410.00
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์
อินทร์

       3,410.00

3

จ้างพิมพ์เล่มรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

4,310.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
304/2565 ลว 4 

ก.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        4,310.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       4,310.00

4
ซ้ือวัสดุส าหรับจัดฝึกอบรมการผูกผ้าและ
จับจีบในงานพิธีต่างๆ รหัส 20080509

2,991.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
305/2565 ลว 4 

ก.ค. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        2,991.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       2,991.00

5

ซ้ือวัสดุ โครงการสร้างผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน กิจกรรมท่ี 3 
ติดตามประเมินและรายงานการด าเนิน
โครงการ คร้ังท่ี 2

6,100.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
306/2565 ลว 4 

ก.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        6,100.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       6,100.00

6
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ศูนย์จัดการเรียนการ
สอน ประจ าปีงบประมาณ 2565

4,095.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
307/2565 ลว 5 

ก.ค. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        4,095.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       4,095.00

7

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าส่ือการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
308/2565 ลว 5 

ก.ค. 65

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

        9,000.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

       9,000.00

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

8
ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 3 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
309/2565 ลว 6 

ก.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        1,500.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       1,500.00

9
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ราชการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือนมิถุนายน 
2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

16,970.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

309.1/2565 ลว 6 
ก.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

      16,970.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

     16,970.00

10

ซ้ือวัสดุกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของจังหวัดน่าน โครงการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม

2,187.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
310/2565 ลว 8 

ก.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        2,187.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       2,187.00

11

เช่าห้องประชุม กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนประจ า ผู้สอบพิเศษและบุคลากรฯ

4,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
311/2565 ลว 8 

ก.ค. 65

บริษัท โรงแรมน่านกรี
นเลควิว รีสอร์ท จ ากัด

        4,000.00
บริษัท โรงแรมน่านกรี
นเลควิว รีสอร์ท จ ากัด

       4,000.00

12

เช่าห้องประชุม กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของจังหวัดน่าน โครงการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
จังหวัดน่าน

2,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
312/2565 ลว 8 

ก.ค. 65

บริษัท โรงแรมน่านกรี
นเลควิว รีสอร์ท จ ากัด

        2,000.00
บริษัท โรงแรมน่านกรี
นเลควิว รีสอร์ท จ ากัด

       2,000.00

13
ซ้ือวัสดุซ่อมแซมประตูทางออก วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

4,360.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

313/2565 ลว 12 
ก.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        4,360.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       4,360.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

14

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนประจ า ผู้สอนพิเศษและบุคลากร
หลักสูตรอนุปริยญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

4,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

314/2565 ลว 12 
ก.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        4,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       4,000.00

15

ซ้ือกระเป๋าบรรจุเอกสารประกอบการอบรม
 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของจังหวัดน่าน โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการจังหวัดน่าน

6,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

315/2565 ลว 12 
ก.ค. 65

ร้านกรีนเบอร์ร่ี โดย
นางสาวกนกวรรณ อุดม
พิทยารัชต์

        6,250.00
ร้านกรีนเบอร์ร่ี โดย
นางสาวกนกวรรณ อุดม
พิทยารัชต์

       6,250.00

16
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ หลักสูตรฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้ผ้าและจับจีบในงานพิธีต่างๆ 
รหัสวิชา 20080509

2,983.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

316/2565 ลว 12 
ก.ค. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        2,983.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       2,983.00

17

จ้างพิมพ์ป้ายกิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 
ส่งเสริมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
ส่ิงแวดล้อม โครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

450.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

317/2565 ลว 12 
ก.ค. 65

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

           450.00
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

          450.00

18
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
ท่องเท่ียวเกษตรวิถีน่าน รหัสวิชา 
20091502

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

318/2565 ลว 12 
ก.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        3,000.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       3,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

19

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2.6 น่านร่วมสมัย
ภาพวาดจิตรกรรม เทคนิคการใช้สีโบราณ
ภูมิปัญญาน่าน ภาค 2 โครงการพัฒนา
ศูนย์น่านศึกษาฯ

8,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

319/2565 ลว 12 
ก.ค. 65

นายศิลป์ชัย อุ่นใจ         8,000.00 นายศิลป์ชัย อุ่นใจ        8,000.00

20

จ้างด าเนินการถ่ายภาพและจัดท า
ฐานข้อมูลดิจิทัล ภายใต้ช่ือ สล่าช่างพุทธ
ศิลป์น่าน โครงการส ารวจและวิเคราะห์จัด
กลุ่มช่างศิลป์ท้องถ่ินฯ

99,400.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

320/2565 ลว 18 
ก.ค. 65

นายฤทธ์ิวิสุทธ์ิ ต้ังเกษม
ศักด์ิ

      99,400.00
นายฤทธ์ิวิสุทธ์ิ ต้ังเกษม
ศักด์ิ

     99,400.00 งบ สป.อว.

21
จ้างเหมาท าชุดความรู้พุทธศิลป์ 3 
หลักสูตร โครงการส ารวจและวิเคราะห์จัด
กลุ่มช่างศิลป์ท้องถ่ินฯ

64,312.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

321/2565 ลว 18 
ก.ค. 65

ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซน์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

      64,312.00
ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซน์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

     64,312.00 งบ สป.อว.

22
จ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานข้อมูลสล่าช่าง
พุทธศิลป์น่าน โครงการส ารวจและ
วิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถ่ินฯ

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

322/2565 ลว 18 
ก.ค. 65

นายสิธธิธรรม โรหิตะสุข         6,000.00 นายสิธธิธรรม โรหิตะสุข        6,000.00 งบ สป.อว.

23

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส่งเสริมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาส่ิงแวดล้อม โครงการพัฒนากิจการ
นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ปี 2565

2,718.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

323/2565 ลว 21 
ก.ค. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        2,718.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       2,718.00

24

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ หลักสูตรฝึกอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาตราสัยลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน รหัสวิชา 
20060705

3,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

324/2565 ลว 21 
ก.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,600.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,600.00

25
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเปิดบ้านศิลปินพ้ืน
ถ่ินน่าน ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่าน
ศึกษาฯ

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

325/2565 ลว 22 
ก.ค. 65

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย       30,000.00 นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย      30,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

26
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

663.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

326/2565 ลว 27 
ก.ค. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           663.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          663.00


