


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย วิทยาลัยชุมชนน่าน

104,880.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 1/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นายสมรักษ์ เรืองฤทธ์ิ 104,880.00    นายสมรักษ์ เรืองฤทธ์ิ 104,880.00    

2
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย วิทยาลัยชุมชนน่าน

104,880.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 2/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นายสังวร ก๋าจ๋อม 104,880.00    นายสังวร ก๋าจ๋อม 104,880.00    

3
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย วิทยาลัยชุมชนน่าน

104,880.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 3/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นายรพ มาแก้ว 104,880.00    นายรพ มาแก้ว 104,880.00    

4
จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

104,880.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 4/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร 104,880.00    นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร 104,880.00    

5
จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

104,880.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 5/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นางวิไล ณ น่าน 104,880.00    นางวิไล ณ น่าน 104,880.00    

6
จ้างเหมาบริการนักการภารโรง วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

104,880.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 6/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นายเหรียญ มหายศนันท์ 104,880.00    นายเหรียญ มหายศนันท์ 104,880.00    

7
จ้างเหมาบริการนักการภารโรง วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

104,880.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 7/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นายพิเชษฐ์ สมโนชัย 104,880.00    นายพิเชษฐ์ สมโนชัย 104,880.00    

8
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

114,720.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 8/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ 114,720.00    นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ 114,720.00    

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 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.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

9
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

114,720.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 9/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นายธนวัฒน์ ใจค า 114,720.00    นายธนวัฒน์ ใจค า 114,720.00    

10
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป
 วิทยาลัยชุมชนน่าน

114,492.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 10/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ 114,492.00    นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ 114,492.00    

11
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยบริการ
และห้องสมุด วิทยาลัยชุมชนน่าน

182,700.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 11/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นางอาทิตยา ค าวรรณ์ 182,700.00    นางอาทิตยา ค าวรรณ์ 182,700.00    

12
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์
และงานโสตฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน

57,000.00     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 12/2565 ลว 1 

ต.ค. 64

นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์อา
ริยะมงคล

57,000.00      
นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์อา
ริยะมงคล

57,000.00      

13
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่าน

57,000.00     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 13/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นายวิชัย เขียวสีฟ้า 57,000.00      นายวิชัย เขียวสีฟ้า 57,000.00      

14
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการจัด
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน

60,000.00     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 14/2565 ลว 1 

ต.ค. 64

นางสาวกรรณิกา ไชยสม
ทิพย์

60,000.00      
นางสาวกรรณิกา ไชยสม
ทิพย์

60,000.00      

15

จ้างผู้ช่วยนักวิจัย ชุดโครงการวิจัยการ
เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพ
ของชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

36,000.00     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 15/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นางสาวกชพร ยาวิชัย 36,000.00      นางสาวกชพร ยาวิชัย 36,000.00      

16
ซ้ือวัสดุสารสนเทศ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

10,090.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

16/2565 ลว 1 ต.ค. 
64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

10,090.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

10,090.00      U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

17
ซ้ือวัสดุ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลว
รนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

9,261.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

17/2565 ลว 1 ต.ค. 
64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

9,261.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

9,261.00        U2T

18
ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนตุลาคม 
2564 ปีงบประมาณ 2565

863.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

18/2565 ลว 1 ต.ค. 
64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

863.00           
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

863.00           

19

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 4 ฝึกอบรมหลักสูตร
ท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน 
โครงการหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม 
UNESCO

2,925.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

19/2565 ลว 1 ต.ค. 
64

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย 2,925.00        นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย 2,925.00        อพท.

20
ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปล่ียนฯ UNESCO

3,470.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

20/2565 ลว 1 ต.ค. 
64

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย 3,470.00        นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย 3,470.00        อพท.

21
เช่าห้องประชุม กิจกรรมท่ี 2 การประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนฯ UNESCO

3,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

21/2565 ลว 1 ต.ค. 
64

บริษัท โรงแรม น่านกรี
นเลควิว รีสอร์ท จ ากัด

3,500.00        
บริษัท โรงแรม น่านกรี
นเลควิว รีสอร์ท จ ากัด

3,500.00        อพท.

22
จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายโครงการจัดท า
หลักสูตรมรดกวัฒนธรรม UNESCO

450.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

22/2565 ลว 1 ต.ค. 
64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

450.00           
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

450.00           อพท.

23
ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 3 ประชุมพัฒนา
หลักสูตรท้องถ่ินหัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน 
โครงการมรดกวัฒนธรรม UNESCO

1,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

23/2565 ลว 1 ต.ค. 
64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

1,250.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

1,250.00        อพท.

24
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ส านักงาน หออัตลักษณ์นครน่าน

180,000.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 24/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย 180,000.00    นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย 180,000.00    



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

25
จ้างเหมาบริการพนักงานต้อนรับน าชม
หออัตลักษณ์นครน่าน

144,000.00   
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 25/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นางงสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร 144,000.00    นางงสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร 144,000.00    

26
จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
หออัตลักษณ์นครน่าน

86,000.00     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 26/2565 ลว 1 

ต.ค. 64
นางวรรณพร สุธรรม 86,000.00      นางวรรณพร สุธรรม 86,000.00      

27

จ้างบุคลากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบล
น้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา

43,500.00     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 27/2565 ลว 5 

ต.ค. 64
นางสาววริศรา ทริยะ 43,500.00      นางสาววริศรา ทริยะ 43,500.00      U2T

28

จ้างบุคลากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบล
น้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งนักศึกษาฝึกงาน

14,500.09     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 28/2565 ลว 5 

ต.ค. 64
นายสรนันท์ วุฒิสูง 14,500.09      นายสรนันท์ วุฒิสูง 14,500.09      U2T

29

จ้างบุคลากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบล
น้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งนักศึกษาฝึกงาน

14,500.09     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 29/2565 ลว 5 

ต.ค. 64
นางสาวนวรัตน์ ก้อนค าฮ้อย 14,500.09      นางสาวนวรัตน์ ก้อนค าฮ้อย 14,500.09      U2T

30
จ้างผู้ช่วยนักวิจัยโครงการส ารวจและ
วิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถ่ินและครู
ช่างท้องถ่ิน

73,000.00     
เฉพาะเจาะจง ข้อตกลง
จ้าง 30/2565 ลว 6 

ต.ค. 64
นางสาวจริยา อารินทร์ 73,000.00      นางสาวจริยา อารินทร์ 73,000.00      สป.อว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

31

จ้างออกแบบและผลิตชุดองค์ความรู้
นิทรรศการ "จุมสล่าเรือน่าน" EXHIBITION
 2021 โครงการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่ง
เมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์
หัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปีงบประมาณ
 2563-2564

40,600.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

31/2565 ลว 11 ต.ค.
 64

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย 40,600.00      นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย 40,600.00      อพท.

32
ซ้ือวัสดุส าหรับย้ายและติดต้ังป้ายศูนย์การ
เรียน วิทยาลัยชุมชนน่าน

970.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

32/2565 ลว 11 ต.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่านสห
กิจ

970.00           
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่านสห
กิจ

970.00           

33

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 4 ทดสอบตลาด
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คร้ังท่ี 1 โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

16,985.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

33/2565 ลว 11 ต.ค.
 64

นางสาวบุญญารัตน์ บุญสืบ 16,985.00      นางสาวบุญญารัตน์ บุญสืบ 16,985.00      สกสว.

34
จ้างท าส่ือประกอบการทดสอบตลาด
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

5,040.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

34/2565 ลว 12 ต.ค.
 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

5,040.00        
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

5,040.00        สกสว.

35
จ้างพิมพ์สติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

3,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

35/2565 ลว 12 ต.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

3,600.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

3,600.00        สกสว.

36
ซ้ือวัสดุประกอบการทดสอบตลาด 
โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

20,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

36/2565 ลว 12 ต.ค.
 64

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

20,000.00      
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

20,000.00      สกสว.

37
ซ้ือพวงมาลาน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2564

2,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

41/2565 ลว 12 ต.ค.
 64

นายธรรธรณ์ สันต์หิรัญโชค 2,000.00        นายธรรธรณ์ สันต์หิรัญโชค 2,000.00        



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

38

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย 
โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

8,820.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

42/2565 ลว 12 ต.ค.
 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

8,820.00        
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

8,820.00        สกสว.

39

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 4 การ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการยกระดับ
ผลผลิตเกษตรปลอดภัย คร้ังท่ี 3 
กระบวนการปลูกผักปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
 U2T น้ าป้ัว

57,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

43/2565 ลว 14 ต.ค.
 64

ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 26
 โดยนายสิริเชษฐ์  ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

57,000.00      
ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 26
 โดยนายสิริเชษฐ์  ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

57,000.00      U2T

40

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 7 การ
พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถี
เกษตรโดยชุมชน คร้ังท่ี 2 การปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียว
 U2T น้ าป้ัว

8,524.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

44/2565 ลว 14 ต.ค.
 64

ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 26
 โดยนายสิริเชษฐ์  ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

8,524.00        
ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 26
 โดยนายสิริเชษฐ์  ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

8,524.00        U2T

41

ซ้ือวัสดุการเกษตร กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีเกษตร
โดยชุมชน คร้ังท่ี 2 การปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียว U2T 
น้ าป้ัว

30,980.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

45/2565 ลว 14 ต.ค.
 64

ร้านประดับไม้มงคล โดย
นางไหม โคตรภูเขียว

30,980.00      
ร้านประดับไม้มงคล โดย
นางไหม โคตรภูเขียว

30,980.00      U2T

42

ซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าชุดนิทรรศการ 
กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมวิถีเกษตรโดยชุมชน คร้ังท่ี 2
 การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้และ
สถานท่ีท่องเท่ียว U2T น้ าป้ัว

14,050.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

46/2565 ลว 14 ต.ค.
 64

นายสหัส สุขบรรจง 14,050.00      นายสหัส สุขบรรจง 14,050.00      U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

43

จ้างออกแบบและพิมพ์ป้าย กิจกรรมท่ี 7 
การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
วิถีเกษตรโดยชุมชน คร้ังท่ี 2 การปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียว
 U2T น้ าป้ัว

9,446.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

47/2565 ลว 15 ต.ค.
 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

9,446.00        
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

9,446.00        U2T

44

เช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนฯ

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

48/2565 ลว 15 ต.ค.
 64

นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์ 9,000.00        นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์ 9,000.00        U2T

45

ซ้ือวัสดุอบรมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านดอนแก้ว
 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน

11,724.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

49/2565 ลว 15 ต.ค.
 64

นายนัฐพล เนตรทิพย์ 11,724.00      นายนัฐพล เนตรทิพย์ 11,724.00      U2T

46

ซ้ือวัสดุอบรมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านมอน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน

7,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

50/2565 ลว 15 ต.ค.
 64

นางเรียน อุ่นเรือน 7,500.00        นางเรียน อุ่นเรือน 7,500.00        U2T

47

ซ้ือวัสดุอบรมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านต๊ึด 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่านฃ

7,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

51/2565 ลว 15 ต.ค.
 64

นางสาววัชราภรณ์ วงษ์พินิจ 7,000.00        นางสาววัชราภรณ์ วงษ์พินิจ 7,000.00        U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

48

จ้างรถตู้พร้อมพนักงานขับรถและน้ ามัน
เช้ือเพลิง โครงการวิจัยการยกระดับ
ศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

52/2565 ลว 15 ต.ค.
 64

นายชุมพล แก่นสาร 2,500.00        นายชุมพล แก่นสาร 2,500.00        สกสว.

49

ซ้ือวัสดุท าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน
เก็ต โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

16,950.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

53/2565 ลว 15 ต.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

16,950.00      นางสาวกชพร ยาวิชับ 36,000.00      U2T

50

ซ้ือวัสดุท าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านร้องแง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน

12,850.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

54/2565 ลว 15 ต.ค.
 64

นายวรวุฒิ เนตรทิพย์ 12,850.00      นายวรวุฒิ เนตรทิพย์ 12,850.00      U2T

51

จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือเผยแพร่องค์
ความรู้ โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือ
แข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์ 
หัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน 2563-2564

25,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

55/2565 ลว 21 ต.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

25,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

25,000.00      อพท.

52 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 750.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

56/2565 ลว 21 ต.ค.
 64

ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 26
 โดยนายสิริเชษฐ์  ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

750.00           
ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 26
 โดยนายสิริเชษฐ์  ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

750.00           

53

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 5 
ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม
พ้ืนถ่ินน่าน โครงการจัดท าหลักสูตรมรดก
วัฒนธรรมงานหัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่านฯ

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

57/2565 ลว 21 ต.ค.
 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

3,000.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

3,000.00        อพท.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

54

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 6 เผยแพร่
หลักสูตร/ชุดองค์ความรู้ โครงการจัดท า
หลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพ้ืน
ถ่ินน่านฯ

7,355.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

58/2565 ลว 21 ต.ค.
 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

7,355.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

7,355.00        อพท.

55

จ้างเหมาบริการถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว กิจกรรมท่ี 6 เผยแพร่
หลักสูตร/ชุดองค์ความรู้ โครงการจัดท า
หลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพ้ืน
ถ่ินน่านฯ

7,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

59/2565 ลว 21 ต.ค.
 64

นายภานุภาพ ไชยวัต 7,000.00        นายภานุภาพ ไชยวัต 7,000.00        อพท.

56

จ้างเหมาจัดนิทรรศการ กิจกรรมท่ี 6 
เผยแพร่หลักสูตร/ชุดองค์ความรู้ โครงการ
จัดท าหลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงาน
หัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่านฯ

90,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

60/2565 ลว 21 ต.ค.
 64

นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย 90,000.00      นายณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย 90,000.00      อพท.

57

จ้างพิมพ์เล่มองค์ความรู้และจ้างพิมพ์เล่ม
ผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมท่ี 6 
เผยแพร่หลักสูตร/ชุดองค์ความรู้ โครงการ
จัดท าหลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงาน
หัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่านฯ

89,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

61/2565 ลว 21 ต.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

89,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

89,000.00      อพท.

58

จ้างพิมพ์เล่มรายงานผลการวิจัย 
โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

12,360.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

62/2565 ลว 25 ต.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

12,360.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

12,360.00      สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

59

จ้างจัดท านิทรรศการผลการวิจัย
โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

50,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

63/2565 ลว 25 ต.ค.
 64

นายทวน อุปจักร์ 50,000.00      นายทวน อุปจักร์ 50,000.00      สกสว.

60
ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2564 ปีงบประมาณ 2565

653.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

64/2565 ลว 27 ต.ค.
 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

653.00           
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

653.00           

61
จ้างเหมาบริการก าจัดส่ิงปฏิกูล (ดูดส้วม) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

1,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

65/2565 ลว 29 ต.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะเลียม
หวานเซอร์วิส

1,500.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สะเลียม
หวานเซอร์วิส

1,500.00        

62

เช่าสถานท่ีจัดประชุมสรุปผลการวิจัย คร้ัง
ท่ี 1 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและส่งผลการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

66/2565 ลว 29 ต.ค.
 64

บริษัท บ่อหลวง โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด

3,000.00        
บริษัท บ่อหลวง โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด

3,000.00        สกสว.

63

จ้างท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประกอบการประชุมสรุปผลการวิจัย คร้ังท่ี
 1 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและส่งเสริมการส่ือสารการตลาด 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1,944.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

67/2565 ลว 29 ต.ค.
 64

นางสาวอัมพวา ใจปิง 1,944.00        นางสาวอัมพวา ใจปิง 1,944.00        สกสว.

64

จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับและน้ ามัน
เช้ือเพลิง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

68/2565 ลว 29 ต.ค.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

3,000.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

3,000.00        U2T


