


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ซ้ือกล้าพันธ์ุไม้ กิจกรรมท่ี 5 โครงการวิจัย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือ
การเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติ
พันธ์ุ กรณีศึกษาพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร

32,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
301/2564 ลว 1 

ก.ค. 64

ร้านสวนเกษตรน่าน โดย
นางสาวจรวยพร อุดม

      32,000.00
ร้านสวนเกษตรน่าน โดย
นางสาวจรวยพร อุดม

     32,000.00 สกสว.

2

จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายโครงการ 
กิจกรรมท่ี 5 โครงการวิจัยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธ์ุ กรณีศึกษา
พ้ืนท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
302/2564 ลว 1 

ก.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

           900.00
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

          900.00 สกสว.

3

จ้างออกแบบและสกรีนประเป๋าผ้า 
กิจกรรมท่ี 5 โครงการวิจัยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธ์ุ กรณีศึกษา
พ้ืนท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
303/2564 ลว 1 

ก.ค. 64
นางสาวภคมน การศิริ         1,500.00 นางสาวภคมน การศิริ        1,500.00 สกสว.

4

จ้างท้าป้ายพลาสวูด จุด Check In 
ส้าหรับกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์สถานท่ี
ท่องเท่ียวเวียงวรนคร ภายใต้โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต้าบล
แบบบูรณาการ ต้าบลวรนคร อ้าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

13,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
304/2564 ลว 1 

ก.ค. 64

ร้านโปรเอชดีไซน์ โดย
นายวิษณุพล กุลเทพรม

      13,000.00
ร้านโปรเอชดีไซน์ โดย
นายวิษณุพล กุลเทพรม

     13,000.00 U2T

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
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.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

5

จ้างออกแบบและพิมพ์สต๊ิกเกอร์ กิจกรรมท่ี
 5 โครงการวิจัยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนชาติพันธ์ุ กรณีศึกษาพ้ืนท่ีการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร

4,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
305/2564 ลว 2 

ก.ค. 64

ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซน์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

        4,000.00
ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซน์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

       4,000.00 สกสว.

6

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 และ 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ของชุมชน โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิตสู่วิถี
เศรษฐกิจ

48,250.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
306/2564 ลว 2 

ก.ค. 64
นางบุบผา วัฒนะ       48,250.00 นางบุบผา วัฒนะ      48,250.00

7

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมยกระดับวิถี
วัฒนธรรมเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน คร้ังท่ี 1 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต้าบล ต้าบลน้้าป้ัว
 อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

880.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
307/2564 ลว 2 

ก.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

           880.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

          880.00 U2T

8

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 และ 
กิจกรรมท่ี 4 ภายใต้โครงการวิจัยยกระดับ
ศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
เชิงคุณภาพ อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

6,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
308/2564 ลว 2 

ก.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
        6,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
       6,500.00 สกสว.

9
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ส้าหรับการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
309/2564 ลว 2 

ก.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
      13,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
     13,500.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

10
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานปรับภูมิทัศน์สนาม
หญ้า

870.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
310/2564 ลว 2 

ก.ค. 64

ร้านดอกรัก โดยนางดอก

รัก ศรีอาคะ
           870.00

ร้านดอกรัก โดยนางดอก

รัก ศรีอาคะ
          870.00

11

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ส้าหรับ
ให้ด้าเนินกิจกรรมท่ี 3 และ 4 
โครงการวิจัยยกระดับศักยภาพชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ้าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

640.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
311/2564 ลว 2 

ก.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์

อินทร์
           640.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์

อินทร์
          640.00 สกสว.

12
จ้างท้าป้ายห้องเรียน จ้านวน 6 ป้าย งาน
อาคารสถานท่ี

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
312/2564 ลว 2 

ก.ค. 64

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

        1,500.00
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

       1,500.00

13

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ส้าหรับการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการจีบผ้าและ
จับผ้าในงานพิธีต่างๆ รหัสวิชา 
20080509 ระหว่างวันท่ี 8 - 15 
กรกฎาคม 2564 ณ สปาสุ่มไก่ บ้านนว
ราษฎร์

3,684.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
313/2564 ลว 5 

ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        3,684.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       3,684.00

14

จ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับโครงการ 
กิจกรรมท่ี 5 โครงการวิจัยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธ์ุ กรณีศึกษา
พ้ืนท่ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
314/2564 ลว 5 

ก.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์

เบอร์ร่ี
        5,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์

เบอร์ร่ี
       5,000.00 สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

15

จ้างเหมาจัดท้าเรือรูปแบบหัวโอ้ หางวัลย์ 
และรูปแบบเรือจ้าลองท้ังหมด 7 สกุลช่าง 
โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมือง
น่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรม
พ้ืนถ่ินน่าน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
315/2564 ลว 5 

ก.ค. 64
พระครูผาสุกนันทวัฒน์       70,000.00 พระครูผาสุกนันทวัฒน์      70,000.00 อพท.

16
ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงส้าหรับรถยนต์ราชการ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ้าเดือนมิถุนายน 
2564 ประจ้าปีงบประมาณ 2564

12,120.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
316/2564 ลว 5 

ก.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์บริการ

      12,120.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์บริการ

     12,120.00

17

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ส้าหรับการจัด
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพเกษตร
และการยกระดับผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
คร้ังท่ี 1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต้าบล ต้าบลน้้าป้ัว อ้าเภอเวียงสา
 จังหวัดน่าน

2,140.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
317/2564 ลว 7 

ก.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
        2,140.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน

มีเดีย
       2,140.00 U2T

18

ซ้ือวัสดุส้าหรับการจัดกิจกรรมท่ี 6 การ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต้าบล 
ต้าบลน้้าป้ัว อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

1,130.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
318/2564 ลว 7 

ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        1,130.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       1,130.00 U2T

19
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรท้าลูก
ประคบสมุนไพร รหัสวิชา 20071421

1,850.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
319/2564 ลว 7 

ก.ค. 64
นายพยอม ทะอินทร์         1,850.00 นายพยอม ทะอินทร์        1,850.00

20
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรผลิต
อาหารโคเน้ือต้นทุนต้่าจากวัตถุดิบใน
ท้องถ่ิน รหัสวิชา 20090407

9,720.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
320/2564 ลว 7 

ก.ค. 64
นายบุญยืน สมภารวงค์         9,720.00 นายบุญยืน สมภารวงค์        9,720.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

21
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
แปรรูปสมุนไพร รหัสวิชา 20071401

8,360.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
321/2564 ลว 7 

ก.ค. 64
นายชวน กันใจมา         8,360.00 นายชวน กันใจมา        8,360.00

22
ซ้ือหนังสือ กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหนังสือและ
วัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
322/2564 ลว 7 

ก.ค. 64
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด       10,000.00 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด      10,000.00

23 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมท่ีพักนักศึกษา 18,755.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
323/2564 ลว 7 

ก.ค. 64

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

      18,755.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

     18,755.00

24

จ้างท้าวิดีโอข้อมูลเส้นทางท่องเท่ียว 
กิจกรรมท่ี 3 และ กิจกรรมท่ี 4 ภายใต้
โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
324/2564 ลว 7 

ก.ค. 64
นายพิรวิชญ์ ศิริจันทร์         5,000.00 นายพิรวิชญ์ ศิริจันทร์        5,000.00 สกสว.

25

จ้างออกแบบกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน 
กิจกรรมท่ี 3 และ กิจกรรมท่ี 4 ภายใต้
โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
325/2564 ลว 7 

ก.ค. 64

ร้านกาฟิลด์ แอนด์ ฟิล์ม 

โดยนางวราภรณ์ หน่อม็อก
        1,000.00

ร้านกาฟิลด์ แอนด์ ฟิล์ม 

โดยนางวราภรณ์ หน่อม็อก
       1,000.00 สกสว.

26
ซ้ือวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
อนุปริญญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

7,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

326/2564 ลว 12 
ก.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        7,800.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       7,800.00

27
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรส่ือ
สร้างสรรค์และการเล่นเพ่ือการเรียนรู้
ส้าหรับเด็กปฐมวัย รหัสวิชา 20010702

3,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

327/2564 ลว 12 
ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        3,600.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       3,600.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

28

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต้าบล
แบบบูรณาการ ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

328/2564 ลว 13 
ก.ค. 64

นางสาวอัมพวา ใจปิง         5,000.00 นางสาวอัมพวา ใจปิง        5,000.00 U2T

29

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การท้าบทเรียนออนไลน์บน 
Platform รูปแบบ Google Classroom

1,048.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

331/2564 ลว 13 
ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        1,048.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       1,048.00

30

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมท่ี 2
 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
อบรมเขิงปฏิบัติการ การท้าบทเรียน
ออนไลน์บน Platform รูปแบบ Google 
Classroom

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

332/2564 ลว 13 
ก.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์
อินทร์

        6,000.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์
อินทร์

       6,000.00

31

จ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋า กิจกรรม
ท่ี 2 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
อบรมเขิงปฏิบัติการ การท้าบทเรียน
ออนไลน์บน Platform รูปแบบ Google 
Classroom

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

333/2564 ลว 13 
ก.ค. 64

ร้านกาฟิลด์ แอนด์ ฟิล์ม 

โดยนางวราภรณ์ หน่อม็อก
        4,500.00

ร้านกาฟิลด์ แอนด์ ฟิล์ม 

โดยนางวราภรณ์ หน่อม็อก
       4,500.00

32 จ้างซ่อมบ้ารุงพัดลมท่ีพักนักศึกษา 6,460.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

334/2564 ลว 13 
ก.ค. 64

ร้านดอกรัก โดยนางดอก

รัก ศรีอาคะ
        6,460.00

ร้านดอกรัก โดยนางดอก

รัก ศรีอาคะ
       6,460.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

33

จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายส้าหรับ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการ
ดูแลสุขภาวะของตนเองและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุข
ภาวะของผู้สูงอายุ 4 ต้าบล

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

335/2564 ลว 16 
ก.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 

พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

           900.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 

พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

          900.00

34

ซ้ือวัสดุส้าหรับส้าหรับโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะของ
ตนเองและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมท่ี 4 อบรม
เชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ 4
 ต้าบล

11,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

336/2564 ลว 16 
ก.ค. 64

นายพยอม ทะอินทร์       11,000.00 นายพยอม ทะอินทร์      11,000.00

35

ซ้ือวัสดุส้าหรับส้าหรับโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาวะของ
ตนเองและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมท่ี 5 อบรม
เชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ 4
 ต้าบล

10,200.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

337/2564 ลว 16 
ก.ค. 64

นายพยอม ทะอินทร์       10,200.00 นายพยอม ทะอินทร์      10,200.00

36
ซ้ือวัสดุงานธุรการและสารบรรณและงาน
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

3,125.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

338/2564 ลว 19 
ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        3,125.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       3,125.00

37

จ้างเหมารวบรวมและศึกษาวิจัยมรดก
วัฒนธรรมงานหัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน 
กิจกรรมท่ี 1 โครงการจัดท้าหลักสูตร
มรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

340/2564 ลว 20 
ก.ค. 64

นายวรพล ยังสูงเนิน       30,000.00 นายวรพล ยังสูงเนิน      30,000.00 อพท.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

38

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 2 สืบสารประเพณี
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ
ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชน
น่าน (เทียนจ้าน้าพรรษา)

3,400.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

341/2564 ลว 21 
ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        3,400.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       3,400.00

39

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 ค่าย
อาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน รวมผู้สูง
วัยและเยาวชน รุ่นท่ี 4 โครงการพัฒนา
ศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน

4,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

342/2564 ลว 21 
ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        4,600.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       4,600.00

40

จ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋า กิจกรรม
ท่ี 2 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ้าปี
งบประมาณ 2564

7,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

343/2564 ลว 21 
ก.ค. 64

นางจันทร์เทียม เล้า

สุวรรณเวช
        7,200.00

นางจันทร์เทียม เล้า

สุวรรณเวช
       7,200.00

เงินรายได้
วิทยาลัย

ชุมชนน่าน

41

จ้างผลิตส่ือเส้นทางแผนท่ีแนะน้าบ้าน
ศิลปินพ้ืนถ่ินน่าน กิจกรรมท่ี 1.9 เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์หออัตลักษณ์นครน่าน 
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ี
การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน

15,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

344/2564 ลว 22 
ก.ค. 64

นายธนากานต์ หาญยุทธ       15,000.00 นายธนากานต์ หาญยุทธ      15,000.00

42

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 
โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ้าปีงบประมาณ 
2564

2,450.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

345/2564 ลว 22 
ก.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        2,450.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       2,450.00
เงินรายได้
วิทยาลัย

ชุมชนน่าน



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

43
ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร
ท่องเท่ียวเกษตรวิถีน่าน รหัสวิชา 
20091502

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

346/2564 ลว 22 
ก.ค. 64

ร้านสวนเกษตรน่าน โดย

นางสาวจรวยพร อุดม
        4,500.00

ร้านสวนเกษตรน่าน โดย

นางสาวจรวยพร อุดม
       4,500.00

44
ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ 
2651 น่าน

2,400.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

347/2564 ลว 22 
ก.ค. 64

ร้านน่านแบตเตอร่ี โดย
นายมาโนช วรวงษ์

        2,400.00
ร้านน่านแบตเตอร่ี โดย
นายมาโนช วรวงษ์

       2,400.00

45

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมท่ี 3 โครงการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรอนุปริญญา 2564 ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาเพ่ือ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21ฯ

16,025.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

348/2564 ลว 22 
ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
      16,025.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
     16,025.00

46

จ้างถ่ายเอกสารคู่มือทวนสอบฯ กิจกรรมท่ี
 3 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญา 
2564 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21ฯ

5,075.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

349/2564 ลว 22 
ก.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์
อินทร์

        5,075.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์
อินทร์

       5,075.00

47
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564

845.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

350/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           845.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          845.00

48

ซ้ือวัสดุโครงกาพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
กิจกรรมท่ี 5 โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 5.3

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

351/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        5,000.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       5,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

49

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมท่ี 2
 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ้าปีงบประมาณ 
2564

1,340.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

352/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์

อินทร์
        1,340.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์

อินทร์
       1,340.00

50 ซ้ือวัสดุบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้า 1,340.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

353/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

        1,340.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

       1,340.00

51

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ประจ้า ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตร
อนุปริญญา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน 
Online Education ภายใตโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนใน
ศตวรรณท่ี 21ฯ

23,348.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

354/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
      23,348.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
     23,348.00

52

จ้างพิมพ์ป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนประจ้า ผู้สอนพิเศษและบุคลากร 
หลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน
การสอน Online Education ภายใต
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ผู้เรียนในศตวรรณท่ี 21ฯ

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

355/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

           900.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

          900.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

53

เช่าห้องประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนประจ้า ผู้สอนพิเศษและบุคลากร 
หลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน
การสอน Online Education ภายใต
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ผู้เรียนในศตวรรณท่ี 21ฯ

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

356/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

บริษัท โรงแรมน้ าทองน่าน
 จ ากัด

        3,000.00
บริษัท โรงแรมน้ าทองน่าน
 จ ากัด

       3,000.00

54

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประจ้า ผู้สอน
พิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน Online 
Education ภายใตโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรณท่ี
 21ฯ

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

357/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์
อินทร์

        4,500.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชฎ์ ส าอางค์
อินทร์

       4,500.00

55

จ้างออกแบบพร้อมสกรีนกระเป๋าผ้า
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประจ้า 
ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตร
อนุปริญญา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน 
Online Education ภายใตโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนใน
ศตวรรณท่ี 21ฯ

3,040.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

358/2564 ลว 23 
ก.ค. 64

นางสาวภคมน การศิริ         3,040.00 นางสาวภคมน การศิริ        3,040.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

56

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณา
การ ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 
สิงหาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564

75,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

359/2564 ลว 30 
ก.ค. 64

นางสาวนารีรัตน์ สุข
คีรีวัฒน์

      75,000.00
นางสาวนารีรัตน์ สุข
คีรีวัฒน์

     75,000.00 U2T

57

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณา
การ ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 
สิงหาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564

75,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

360/2564 ลว 30 
ก.ค. 64

นางสาวดวงฤดี บุญเทพ       75,000.00 นางสาวดวงฤดี บุญเทพ      75,000.00 U2T

58

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณา
การ ต้าบลน้้าป้ัว อ้าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 สิงหาคม
 2564 - 30 ธันวาคม 2564

75,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

361/2564 ลว 30 
ก.ค. 64

นายกิตติศักด์ิ บุญผล       75,000.00 นายกิตติศักด์ิ บุญผล      75,000.00 U2T


