


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 28 ประจ าเดือนมกราคม 2564

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

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2566 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 28 ประจ าเดือนมกราคม 2564

35,560.00     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 2/2562 ลว 

27 พ.ย. 61

บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

      35,560.00
บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

     35,560.00

3
จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร 
อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

7,490.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

18/2564 ลว 1 ต.ค.
 63

บริษัท เจนคอม เอลิเว
เตอร์ จ ากัด

        7,490.00
บริษัท เจนคอม เอลิเว
เตอร์ จ ากัด

       7,490.00

4

จ้างเหมาบริการผู้เช่ียวชาญใรการพัฒนา
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการร่วมกับ
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า ประเทศ
ไทย (RECOFT THAILAND)

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

75/2564 ลว 1 ก.พ.
 64

บริษัท เวิร์คพร้ินท์ จ ากัด       30,000.00 บริษัท เวิร์คพร้ินท์ จ ากัด      30,000.00

5

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
76/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวพัชรพร พลจร     165,000.00 นางสาวพัชรพร พลจร    165,000.00 U2T

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
77/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นายวชิรบดินทร์ เนตรทิพย์     165,000.00 นายวชิรบดินทร์ เนตรทิพย์    165,000.00 U2T

7

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
78/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นายสนธยา สุกานนท์     165,000.00 นายสนธยา สุกานนท์    165,000.00 U2T

8

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
79/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นายธนวรรษ วารีทิพย์     165,000.00 นายธนวรรษ วารีทิพย์    165,000.00 U2T

9

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
80/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นายมนัสชัย ปามะ     165,000.00 นายมนัสชัย ปามะ    165,000.00 U2T

10

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
81/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นายภูมินทร์ สุทธิหลวง     165,000.00 นายภูมินทร์ สุทธิหลวง    165,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

82/2564 23 ก.พ. 
64

นายชิตต์ชนม์ ทนุ     165,000.00 นายชิตต์ชนม์ ทนุ    165,000.00 U2T

12

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
83/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวภัคจิรา ทาราทิพย์     165,000.00 นางสาวภัคจิรา ทาราทิพย์    165,000.00 U2T

13

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
84/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวมณีรัตน์ เตชะนันท์     165,000.00 นางสาวมณีรัตน์ เตชะนันท์    165,000.00 U2T

14

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
85/2564 ลว 23 

ก.พ. 64

นางสาวหรรษมน เนตร

ทิพย์
    165,000.00

นางสาวหรรษมน เนตร

ทิพย์
   165,000.00 U2T

15

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
86/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวรัชฎาพร พอกสนิท       99,000.00 นางสาวรัชฎาพร พอกสนิท      99,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

16

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
87/2564 ลว 23 

ก.พ. 64

นางสาววันทกานต์ ไชย
บุญเรือง

      99,000.00
นางสาววันทกานต์ ไชย
บุญเรือง

     99,000.00 U2T

17

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
88/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวกาญจนา อุ่มมี       99,000.00 นางสาวกาญจนา อุ่มมี      99,000.00 U2T

18

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
89/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางวาสนา มูลใจตา       99,000.00 นางวาสนา มูลใจตา      99,000.00 U2T

19

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
90/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางชลธิชา ปัญญา       99,000.00 นางชลธิชา ปัญญา      99,000.00 U2T

20

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
91/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวกัญญาณัฐ มูลค า       55,000.00 นางสาวกัญญาณัฐ มูลค า      55,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

21

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
92/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะกัน       55,000.00 นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะกัน      55,000.00 U2T

22

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
93/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาววรรณวิสา สลีอ่อน       55,000.00 นางสาววรรณวิสา สลีอ่อน      55,000.00 U2T

23

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
94/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวเยาวเรศ รกไพร       55,000.00 นางสาวเยาวเรศ รกไพร      55,000.00 U2T

24

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
95/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวภัสญาพร ไชยศิลป์       55,000.00 นางสาวภัสญาพร ไชยศิลป์      55,000.00 U2T

25

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
96/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นายพลากร สาปุก     165,000.00 นายพลากร สาปุก    165,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

26

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
97/2564 ลว 23 

ก.พ. 64

นางสาวศิรินภา สาย
เกียรติวงศ์

    165,000.00
นางสาวศิรินภา สาย
เกียรติวงศ์

   165,000.00 U2T

27

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
98/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นางสาวณัฐกมล ภายสันใจ     165,000.00 นางสาวณัฐกมล ภายสันใจ    165,000.00 U2T

28

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
99/2564 ลว 23 

ก.พ. 64
นายวิทย์สวุฒิ อิสระ     165,000.00 นายวิทย์สวุฒิ อิสระ    165,000.00 U2T

29

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

100/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายพัชรพล อินสาค า     165,000.00 นายพัชรพล อินสาค า    165,000.00 U2T

30

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

101/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายอภิสิทธ์ิ บัวเย็น     165,000.00 นายอภิสิทธ์ิ บัวเย็น    165,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

31

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

102/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวศุภากร ทวีราช     165,000.00 นางสาวศุภากร ทวีราช    165,000.00 U2T

32

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

103/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวศุภกานต์ ไชยวงศ์     165,000.00 นางสาวศุภกานต์ ไชยวงศ์    165,000.00 U2T

33

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

104/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวอภิษฎา บดินทร์
เดชาทร

    165,000.00
นางสาวอภิษฎา บดินทร์
เดชาทร

   165,000.00 U2T

34

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 ก.พ. 64
 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

105/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวธัญลักษณ์ ปัญญา

ยศ
    165,000.00

นางสาวธัญลักษณ์ 

ปัญญายศ
   165,000.00 U2T

35

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

106/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวสุกัญญา ค าน้อย       99,000.00 นางสาวสุกัญญา ค าน้อย      99,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

36

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

107/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางชนิดาภา ใจจันทร์       99,000.00 นางชนิดาภา ใจจันทร์      99,000.00 U2T

37

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

108/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายจักรพันธ์ กันฟู       99,000.00 นายจักรพันธ์ กันฟู      99,000.00 U2T

38

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

109/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางละออ เต็มอุ่น       99,000.00 นางละออ เต็มอุ่น      99,000.00 U2T

39

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1
 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

110/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายศราวุธ อุทายี       99,000.00 นายศราวุธ อุทายี      99,000.00 U2T

40

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

111/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายวราวุธ ธาราทิพย์ไพร       55,000.00 นายวราวุธ ธาราทิพย์ไพร      55,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

41

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

112/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวอรอนงค์ ป้องแก้ว       55,000.00 นางสาวอรอนงค์ ป้องแก้ว      55,000.00 U2T

42

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

113/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวอาทิติยาพร ทา
ตาล

      55,000.00
นางสาวอาทิติยาพร ทา
ตาล

     55,000.00 U2T

43

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

114/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายคฑาวุธ เสาร์นา       55,000.00 นายคฑาวุธ เสาร์นา      55,000.00 U2T

44

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ. 64 -
 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

115/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายทวินันท์ กุ๊กไชย       55,000.00 นายทวินันท์ กุ๊กไชย      55,000.00 U2T

45

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

116/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวกุลณัฐ ส าอางค์
อินทร์

    165,000.00
นางสาวกุลณัฐ ส าอางค์
อินทร์

   165,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

46

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

117/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวอรทัย ใจปิง     165,000.00 นางสาวอรทัย ใจปิง    165,000.00 U2T

47

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

118/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวศรัญญา เครือป้อ     165,000.00 นางสาวศรัญญา เครือป้อ    165,000.00 U2T

48

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

119/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายปิติพร สารีค า     165,000.00 นายปิติพร สารีค า    165,000.00 U2T

49

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

120/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายกิตติพงค์ อุปจักร์     165,000.00 นายกิตติพงค์ อุปจักร์    165,000.00 U2T

50

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

121/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายพงษ์เชษฐ สุยะ     165,000.00 นายพงษ์เชษฐ สุยะ    165,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

51

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

122/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวปาฐิติกร ใจปิง     165,000.00 นางสาวปาฐิติกร ใจปิง    165,000.00 U2T

52

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

123/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายเกียรติศักด์ิ สถิติอิศเรศ     165,000.00 นายเกียรติศักด์ิ สถิติอิศเรศ    165,000.00 U2T

53

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

124/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายนิมิตร ค าแคว่น     165,000.00 นายนิมิตร ค าแคว่น    165,000.00 U2T

54

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักวิชาการศึกษา 1 
ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 เดือน)

165,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

125/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายพัชรพงษ์ ค าแคว่น     165,000.00 นายพัชรพงษ์ ค าแคว่น    165,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

55

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 1 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 
เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

126/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวปณิตา  ดีกัลลา       99,000.00 นางสาวปณิตา  ดีกัลลา      99,000.00 U2T

56

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 1 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 
เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

127/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวชลิตา ย่ังยืน       99,000.00 นางสาวชลิตา ย่ังยืน      99,000.00 U2T

57

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 1 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 
เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

128/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายโกศล พลสงคราม       99,000.00 นายโกศล พลสงคราม      99,000.00 U2T

58

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 1 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 
เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

129/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นาย ภานุพงษ์ อุปจักร์       99,000.00 นาย ภานุพงษ์ อุปจักร์      99,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

59

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 1 ก.พ. 64 - 30 ธ.ค. 64 11 
เดือน)

99,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

130/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายสุรเชษฐ์  สุยะ       99,000.00 นายสุรเชษฐ์  สุยะ      99,000.00 U2T

60

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ.
 64 - 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

131/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวขวัญจิรา  ใจปิง       55,000.00 นางสาวขวัญจิรา  ใจปิง      55,000.00 U2T

61

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ.
 64 - 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

132/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวสุพรรษา สิทธิยะ       55,000.00 นางสาวสุพรรษา สิทธิยะ      55,000.00 U2T

62

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ.
 64 - 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

133/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นางสาวพัณณิตา  ใจปิง       55,000.00 นางสาวพัณณิตา  ใจปิง      55,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

63

จ้างเหมาบุคลากร โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน (นักฝึกษาฝึกงาน 1 ก.พ.
 64 - 30 ธ.ค. 64)

55,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

134/2564 ลว 23 
ก.พ. 64

นายจักรกฤษณ์ ดวงพันธ์       55,000.00 นายจักรกฤษณ์ ดวงพันธ์      55,000.00 U2T

64
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า 
(23.89 ลิตร)

720.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
136/2564 ลว 3 

ก.พ. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร

รัตน์ บริการ
           720.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร

รัตน์ บริการ
          720.00

65 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี 12 รายการ 6,045.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
137/2564 ลว 3 

ก.พ. 64

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน

        6,045.00
บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาน่าน

       6,045.00

66
จ้างถ่ายเอกสารชุดแบบสอบถามตาม
โครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส

3,945.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
138/2564 ลว 5 

ก.พ. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์

อินทร์
        3,945.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์

อินทร์
       3,945.00

67

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 1 การจัดประชุมเพ่ือ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนิน
โครงการวิจัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โครงการวิจัยท่ี 3 "แนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ
ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน" ภายใต้โครงการชุด
วิจัย "การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน"

360.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
139/2564 ลว 8 

ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

           360.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

          360.00 งบ สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

68
ซ้ือวัสดุโครงการวิจัย "การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการท้องถ่ินกับการ
ท่องเท่ียวผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเมืองน่าน"

5,540.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
140/2564 ลว 8 

ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        5,540.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       5,540.00 งบ สกสว.

69
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลศูนย์การเรียนเครือข่าย
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

675.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
141/2564 ลว 9 

ก.พ. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะป
ร้ินท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

           675.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะป
ร้ินท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

          675.00

70
ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลว
รนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน (3 รายการ)

1,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
142/2564 ลว 9 

ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        1,250.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       1,250.00 U2T

71
ซ้ือหมึกพิมพ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

2,550.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
143/2564 ลว 9 

ก.พ. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
        2,550.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
       2,550.00 U2T

72
ซ้ือวัสดุโครงการปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการท่องเท่ียวผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน

4,550.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

144/2564 ลว 10 
ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        4,550.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       4,550.00 งบ สกสว.

73

จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลศูนย์ประสานงาน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน

150.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

145/2564 ลว 16 
ก.พ. 64

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

           150.00
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์

          150.00 U2T

74
ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลน้ าป้ัว
 อ าเภอปัว จังหวัดน่าน (3 รายการ)

2,650.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

146/2564 ลว 16 
ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        2,650.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       2,650.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

75

ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ EPSON รุ่น L3110 
รหัส 003 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบล
น้ าป้ัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

1,650.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

147/2564 ลว 16 
ก.พ. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        1,650.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       1,650.00 U2T

76

ซ้ือวัสดุหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิค
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวีย รหัส 20010701 ระหว่างวันท่ี 
21 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมสิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชน
น่าน

4,040.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
148/2564 ลว 6 

ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        4,040.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       4,040.00

77
จ้างท าเล่มรายงานวิจัย โครงการวิจัยการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนไทล้ือ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

149/2564 ลว 17 
ก.พ. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ิงค์
เบอร์ร่ี

      10,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ิงค์
เบอร์ร่ี

     10,000.00 งบ สกสว.

78
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ โครงหารพัฒนาคุณ
ภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองห้า

9,900.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

150/2564 ลว 17 
ก.พ. 64

ร้านปทุมวรรณไทยล้ือ
ล้านนา โดยนางประทุมวัน
 ท้าวฮ้าย

        9,900.00

ร้านปทุมวรรณไทยล้ือ
ล้านนา โดยนางประทุมวัน
 ท้าวฮ้าย

       9,900.00

79

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 1 การจัดประชุมเพ่ือ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนิน
โครงการวิจัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โครงการวิจัยท่ี 4 "การพัฒนารูปแบบธุรกิจ
เพ่ือสร้างมาตรฐานรองรับการท่องเท่ียว
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน" ภายใต้
โครงการชุดวิจัย "การพัฒนาศักยภาพการ
ท่อง

1,668.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

151/2564 ลว 17 
ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        1,668.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       1,668.00 งบ สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

80

จ้างเก็บข้อมูลรายชุด (ผู้ด้อยโอกาส 3 
พ้ืนท่ี) โครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองเป้าหมาย
ผู้ด้อยโอกาส

19,320.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

152/2564 ลว 17 
ก.พ. 64

นายชโนทัย กองสอน       19,320.00 นายชโนทัย กองสอน      19,320.00

81

จ้างเก็บข้อมูลวิจัยชุดโครงการวิจัยการ
เสริมสร้างขีดความสามารุและศักยภาพ
ของชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

36,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

153/2564 ลว 17 
ก.พ. 64

นายภาณุพงศ์ พิศจาร       36,000.00 นายภาณุพงศ์ พิศจาร      36,000.00 งบ สกสว.

82
จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ผลงานองค์ความรู้
 โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วมฯ

80,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

154/2564 ลว 17 
ก.พ. 64

นายวิทย์ พ่ึงสุจริต       80,000.00 นายวิทย์ พ่ึงสุจริต      80,000.00 งบ สกสว.

83
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ประจ าปี
งบประมาณ 2564

1,145.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

155/2564 ลว 24 
ก.พ. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

        1,145.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

       1,145.00

84

ซ้ือวัสดุกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน 
ภายใต้โครงการระดับผลิตภัณฑ์และการ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนสู่การ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

1,050.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

156/2564 ลว 24 
ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        1,050.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       1,050.00

85
จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์อะคริลิคหน้าห้องรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน (15x45 
ซม.) 2 ป้าย

700.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

157/2564 ลว 24 
ก.พ. 64

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์
           700.00

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์
          700.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

86
ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet รุ่น 
P1102 รหัส 85A CE285A Black 
โครงการงานทรัพยากรบุคคล

2,750.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

158/2564 ลว 25 
ก.พ. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
        2,750.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
       2,750.00

87
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ปีงบประมาณ 2564

5,432.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

159/2564 ลว 25 
ก.พ. 64

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        5,432.00

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       5,432.00

88
ซ้ือน้ าด่ืมเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ปีงบประมาณ 2564

465.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

160/2564 ลว 25 
ก.พ. 64

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา

ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

           465.00

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา

ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

          465.00

89

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 1 และ 2 โครงการวิจัย
การยกระดับศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

4,980.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

161/2564 ลว 25 
ก.พ. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        4,980.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       4,980.00 งบ สกสว.

90

จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการชุดวิจัยการ
เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพ
ของชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

162/2564 ลว 25 
ก.พ. 64

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์
        1,200.00

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์
       1,200.00 งบ สกสว.


