


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 37 ประจ าเดือนตุลาคม 2564

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33     

2

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 38 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33     

3
ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือนตุลาคม 2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

570.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

69/2565 ลว 1 พ.ย.
 64

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

570.00           
ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

570.00          

4
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนตุลาคม 
2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

70/2565 ลว 1 พ.ย.
 64

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00        
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00       

5

จ้างบุคลากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา

30,000.00     

เฉพาะเจาะจง 
ข้อตกลงจ้าง 

71/2565 ลว 1 พ.ย.
 64

นางสาวณัฐทนันท์ อนุจร 30,000.00      นางสาวณัฐทนันท์ อนุจร 30,000.00     U2T

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6

จ้างท าป้ายโครงการและป้ายกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 5 การยกระดับวิถีวัฒนธรรม
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว คร้ังท่ี 2 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบล ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน

2,100.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

72/2565 ลว 2 พ.ย.
 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

2,100.00        
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

2,100.00       U2T

7

ซ้ือวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม กิจกรรมท่ี 
5 การยกระดับวิถีวัฒนธรรมเพ่ือรองรับ
การท่องเท่ียว คร้ังท่ี 2 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ต าบลน้ าป้ัว
 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

9,920.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

73/2565 ลว 2 พ.ย.
 64

นายสหัส สุขบรรจง 9,920.00        นายสหัส สุขบรรจง 9,920.00       U2T

8

จ้างท าหนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ 
โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งน่าน
ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถ่ิน
น่าน 2563-2564

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

74/2564 ลว 3 พ.ย.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

30,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

30,000.00     อพท.

9

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์นิทรรศการชุมชน
 BCG นวัตกรรมบนฐานภูมิปัญญาสร้าง
มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก งานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

75/2565 ลว 3 พ.ย.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะป
ร้ินท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

10,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะป
ร้ินท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

10,000.00     

10
จ้างผู้ช่วยนักวิจัยโครงการส ารวจและ
วิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถ่ินและครู
ช่างท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

59,000.00     

เฉพาะเจาะจง 
ข้อตกลงจ้าง 

76/2565 ลว 3 พ.ย.
 64

นางสาวมาฆะสิริ สุทธการ 59,000.00      นางสาวมาฆะสิริ สุทธการ 59,000.00     สป.อว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 
2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

15,955.01     
เฉพาะเจาะจง บส. 

77/2565 ลว 3 พ.ย.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

15,955.01      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

15,955.01     

12
จ้างท า Digital Platform ภายใต้ช่ือ จุมส
ล่าเรือน่าน โครงการการศึกษาอัตลักษณ์
เรือแข่งเมืองน่าน

29,434.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

78/2565 ลว 4 พ.ย.
 64

นายฤทธ์ิวิสุทธ์ิ ต้ังเกษม
ศักด์ิ

29,434.00      
นายฤทธ์ิวิสุทธ์ิ ต้ังเกษม
ศักด์ิ

29,434.00     อพท.

13

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อม
พนักงานขับรถและน้ ามันเช้ือเพลิง 
กิจกรรมท่ี 5.1 ส ารวจและวิเคราะห์ต้นทุน
ชุมชนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

79/2565 ลว 4 พ.ย.
 64

นายทศพร จันต๊ะโมกข์ 10,000.00      นายทศพร จันต๊ะโมกข์ 10,000.00     U2T

14

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 5.1 
ส ารวจและวิเคราะห์ต้นทุนชุมชนเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

5,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

80/2565 ลว 4 พ.ย.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริม
น่านมีเดีย

5,250.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

5,250.00       

15

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 4.1 
ส ารวจและวิเคราะห์ชุมชนและทรัพยากร
ท่องเท่ียวในชุมชน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

3,350.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

81/2565 ลว 4 พ.ย.
 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริม
น่านมีเดีย

3,350.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

3,350.00       



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

16

ซ้ือวัสดุส าหรับจัดด าเนินกิจกรรม กิจกรรม
ท่ี 6 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
คร้ังท่ี 4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา
 จังหวัดน่าน

84,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

82/2565 ลว 8 พ.ย.
 64

นางสาวอภิชญา ฝีปาก
เพราะ

84,000.00      
นางสาวอภิชญา ฝีปาก
เพราะ

84,000.00     

17
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสมุดบันทึก
การปฏิบัติหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

768.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

83/2565 ลว 8 พ.ย.
 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์
อินทร์

768.00           
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์
อินทร์

768.00          

18

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 4 วิพากษ์และปรับปรุง
หลักสูตรพุทธศิลป์ท้องถ่ินน่าน ภายใต้
โครงการส ารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่าง
ศิลป์ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
84/2565 ลว 10 

พ.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

5,000.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

5,000.00       สป.อว.

19

จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่ี 
2.1.3 ประชุมปฏิบัติการยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
เวียงวรนคร โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบล ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน

12,150.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
85/2565 ลว 12 

พ.ย. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

12,150.00      
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

12,150.00     U2T

20

จ้างถ่ายเอกสาร กิจกรรมท่ี 2.1.3 ประชุม
ปฏิบัติการยกระดับศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเวียงวรนคร โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

960.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
86/2565 ลว 12 

พ.ย. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์
อินทร์

960.00           
ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฐพัชร์ ส าอางค์
อินทร์

960.00          U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

21

เช่าชุดโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2.1.3 
ประชุมปฏิบัติการยกระดับศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเวียงว
รนคร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
87/2565 ลว 12 

พ.ย. 64
นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์ 6,000.00        นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์ 6,000.00       U2T

22
จ้างท าต้นแบบผลิตภัณฑ์การเสวนากลุ่ม
ย่อมผลการทดสอบเส้นทางท่องเท่ียว 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

2,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
88/2565 ลว 12 

พ.ย. 64
นางสาวอัมพวา ใจปิง 2,000.00        นางสาวอัมพวา ใจปิง 2,000.00       สกสว.

23

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 2.1.3 ประชุม
ปฏิบัติการยกระดับศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเวียงวรนคร โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

7,340.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
89/2565 ลว 15 

พ.ย. 64

ร้านมนพรการค้า โดย
นางมนพร ดีพรมกุล

7,340.00        
ร้านมนพรการค้า โดย
นางมนพร ดีพรมกุล

7,340.00       U2T

24

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 5.2 คร้ังท่ี
 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเร่ืองราวของ
ผลิตภัณฑ์ (Story Pruduct) ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน

32,250.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
90/2565 ลว 16 

พ.ย. 64
นางสาวอัมพวา ใจปิง 32,250.00      นางสาวอัมพวา ใจปิง 32,250.00     U2T

25

ซ้ือครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาสาธารณสุขชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

180,200.00   

เฉพาะเจาะจง 
ข้อตกลงซ้ือ 

91/2565 ลว 17 
พ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์

180,200.00    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์

180,200.00   งบลงทุน



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

26
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มส าหรับ
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ปี 2563

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
92/2565 ลว 19 

พ.ย. 64

ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

10,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์

180,200.00   

27

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2 ศึกษาศักยภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท้องถ่ินฯ 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

3,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
93/2565 ลว 19 

พ.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

3,500.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
อินสตรูเมนท์

180,200.00   ววน.

28
จ้างออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรมท่ี 3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
94/2565 ลว 19 

พ.ย. 64
นายณัฏร์กร เงินวงศ์นัย 45,000.00      นายณัฏร์กร เงินวงศ์นัย 45,000.00     ววน.

29

จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่ี 4 
ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คร้ังท่ี 3 
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
และส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ

2,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
95/2565 ลว 19 

พ.ย. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

2,600.00        
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

2,600.00       สกสว.

30

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 และ
กิจกรรมท่ี 4 โครงการวิจัยแนวทางพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ
ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
96/2565 ลว 19 

พ.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

6,000.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

6,000.00       ววน.

31
จ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจและวิเคราะห์
จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถ่ินและครูช่างท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
97/2565 ลว 22 

พ.ย. 64
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล 30,000.00      นายสักก์สีห์ พลสันติกุล 30,000.00     สป.อว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

32

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 4 ทดสอบตลาด
ผลิตภัณฑ์ คร้ังท่ี 3 โครงการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

8,350.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
98/2565 ลว 22 

พ.ย. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

8,350.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

8,350.00       สกสว.

33

จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายโครงการ 
โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนชาติพันธ์ุจังหวัดน่าน กิจกรรมท่ี 7 
สรุปผลการวิจัยจัดท ารายงานวิจัยปีท่ี 1

900.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
99/2565 ลว 29 

พ.ย. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

900.00           
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

900.00          สกสว.

34

จ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารรายงาน 
โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนชาติพันธ์ุจังหวัดน่าน กิจกรรมท่ี 7 
สรุปผลการวิจัยจัดท ารายงานวิจัยปีท่ี 1

8,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

100/2565 ลว 29 
พ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

8,000.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

8,350.00       สกสว.

35
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือนธันวาคม
 2564

663.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

101/2565 ลว 29 
พ.ย. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

663.00           
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

663.00          สกสว.

36

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2 เวทีแลกเปล่ียนงาน
พุทธศิลป์ท้องถ่ินน่าน ภายใต้โครงการ
ส ารวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์
ท้องถ่ินและครูช่างถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

11,300.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

102/2565 ลว 29 
พ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริม
น่านมีเดีย

11,300.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

11,300.00     สป.อว.

37
ซ้ือวัสดุซ่อมแซมผนังห้อง อาคารไม้ทิศ
เหนือ วิทยาลัยชุมชนน่าน

500.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

103/2565 ลว 29 
พ.ย. 64

บริษัท พรพรหมปิยะ 
จ ากัด

500.00           
บริษัท พรพรหมปิยะ 
จ ากัด

500.00          



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

38

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ โครงการวิจัยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธ์ุจังหวัด
น่าน กิจกรรมท่ี 7 สรุปผลการวิจัยจัดท า
รายงานวิจัยปีท่ี 1

6,309.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

104/2565 ลว 30 
พ.ย. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริม
น่านมีเดีย

6,309.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

6,309.00       สกสว.

39

จ้างท่ีปรึกษา (คนท่ี 1) โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

105/2565 ลว 30 
พ.ย. 64

นางสาวนภารัตน์ จิวา
ลักษณ์

5,000.00        
นางสาวนภารัตน์ จิวา
ลักษณ์

5,000.00       สกสว.

40

จ้างท่ีปรึกษา (คนท่ี 2) โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

106/2565 ลว 30 
พ.ย. 64

นางมณิษวาส จินตพิทักษ์ 5,000.00        นางมณิษวาส จินตพิทักษ์ 5,000.00       สกสว.

41

จ้างท่ีปรึกษา (คนท่ี 3) โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

107/2565 ลว 30 
พ.ย. 64

นายอภิสิทธ์ิ ลัมยศ 5,000.00        นายอภิสิทธ์ิ ลัมยศ 5,000.00       สกสว.

42
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนน่าน

17,700.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

108/2565 ลว 30 
พ.ย. 64

ร้าน ธ ขวัญนคร โดยนาย
ธนกร รัชตานนท์

17,700.00      
ร้าน ธ ขวัญนคร โดยนาย
ธนกร รัชตานนท์

17,700.00     งบลงทุน

43
ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

765.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

109/2565 ลว 30 
พ.ย. 64

ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

765.00           
ร้านน้ าด่ืมหนองเต่านา
ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค าอ้าย

765.00          



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

44
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

110/2565 ลว 30 
พ.ย. 64

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00        
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

3,800.00       


