


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

เช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ
ศักยภาพผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน

15,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
111/2565 ลว 2 

ธ.ค. 64
นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์ 15,000.00      นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์ 15,000.00     U2T

2

ซ้ือวัสดุส านักงาน กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการยกระดับศักยภาพผู้น า
ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

2,975.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
112/2565 ลว 2 

ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริม
น่านมีเดีย

2,975.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

2,975.00       U2T

3

ซ้ือกระดาษส าหรับท าแผ่นพับ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ
ศักยภาพผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน

14,145.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
113/2565 ลว 2 

ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

14,145.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

14,145.00     U2T

4

จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับศักยภาพผู้น า
ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

2,880.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
114/2565 ลว 2 

ธ.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

2,880.00        
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

2,880.00       U2T

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

5
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

10,962.10     
เฉพาะเจาะจง บส. 
115/2565 ลว 2 

ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

10,962.10      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

10,962.10     

6

ซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงานและเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Tank) ส าหรับการเรียนการ
สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

207,500.00   

เฉพาะเจาะจง 
ข้อตกลงซ้ือ เลขท่ี 

116/2565 ลว 7 
ธ.ค. 64

ร้านเอ็มเจ ซัพพลาย โดย
นางสาวชลิตตา อินสองใจ

207,500.00    
ร้านเอ็มเจ ซัพพลาย โดย
นางสาวชลิตตา อินสองใจ

207,500.00   งบลงทุน

7
ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

70,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
117/2565 ลว 7 

ธ.ค. 64

ร้านเอ็มเจ ซัพพลาย โดย
นางสาวชลิตตา อินสองใจ

70,500.00      
ร้านเอ็มเจ ซัพพลาย โดย
นางสาวชลิตตา อินสองใจ

70,500.00     งบลงทุน

8
จ้างจัดท าตรายางรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการวิทลัยชุมชนน่าน

700.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
118/2565 ลว 7 

ธ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

700.00           
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

700.00          

9

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาเส้นทาง
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คร้ังท่ี 2 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
119/2565 ลว 8 

ธ.ค. 64

นางสาวบุณญดา อินทะ
รังษี

10,000.00      
นางสาวบุณญดา อินทะ
รังษี

10,000.00     U2T

10

จ้างท าหนังสือประวัติต าบลน้ าป้ัว กิจกรรม
ท่ี 5 การยกระดับวิถีวัฒนธรรม คร้ังท่ี 3 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
120/2565 ลว 8 

ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

30,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

30,000.00     U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11

จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับและน้ ามัน
เช้ือเพลิงชุดโครงการวิจัยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน วันท่ี 21 ธันวาคม 
2564

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
121/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64
นายสุพล เอ้ียวตระกูล 4,500.00        นายสุพล เอ้ียวตระกูล 4,500.00       สกสว.

12

จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับและน้ ามัน
เช้ือเพลิงชุดโครงการวิจัยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน วันท่ี 23 ธันวาคม 
2564

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
122/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

นางสาวศรีสุนันท์ 
เลิศทรรศิน

4,500.00        
นางสาวศรีสุนันท์ 
เลิศทรรศิน

4,500.00       สกสว.

13

จ้างท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประกอบการสรุปผลและประชาสัมพันธ์
ผลการวิจัย  โครงการวิจัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

14,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
123/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64
นายรุณ ใจปิง 14,500.00      นายรุณ ใจปิง 14,500.00     สกสว.

14

เช่าห้องประชุมจัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุปผลและประชาสัมพันธ์ชุด
โครงการวิจัยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
124/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

บริษัท อาร์อาร์ ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด

2,500.00        
บริษัท อาร์อาร์ ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด

2,500.00       สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

15

จ้างจัดท าวิดีทัศน์สรุปผลการวิจัย ชุด
โครงการวิจัยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

17,780.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
125/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64
นายพีรวิชญ์ ศิริจันทร์ 17,780.00      นายพีรวิชญ์ ศิริจันทร์ 17,780.00     สกสว.

16

จ้างจัดท านิทรรศการออนไลน์ ชุด
โครงการวิจัยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
126/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ร้านนานาวสตูดิโอ แอนด์
มีเดีย โดยนางนวิยา โนน
ดอน

10,000.00      
ร้านนานาวสตูดิโอ แอนด์
มีเดีย โดยนางนวิยา โนน
ดอน

10,000.00     สกสว.

17

จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ ชุด
โครงการวิจัยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและศักยภาพของชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

43,411.80     
เฉพาะเจาะจง บส. 
127/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

43,411.80      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

43,411.80     สกสว.

18

จ้างท าชุดนิทรรศการและส่ือประชาสัมพันธ์
 โครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพชุมชน
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
128/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

10,000.00      
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

10,000.00     สกสว.

19

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 5.2 
พัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

77,870.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
129/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64
นายวรชุน สุยะ 77,870.00      นายวรชุน สุยะ 77,870.00     U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

20

จ้างจัดท าป้ายโครงการ กิจกรรมท่ี 5.2 
พัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

33,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
130/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

33,000.00      
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

33,000.00     U2T

21

จ้างจัดท าชุดความรู้โภชนาการ กิจกรรมท่ี 
6 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-72 
เดือน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

47,700.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
131/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

47,700.00      
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

47,700.00     U2T

22

จ้างถ่านเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมท่ี 6
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-72 
เดือน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

3,300.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
132/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

3,300.00        
ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

3,300.00       U2T

23

จ้างท าชุดนิทรรศการและส่ือประชาสัมพันธ์
 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรา
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินโครงการฯ

72,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
133/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

72,000.00      
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

72,000.00     U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

24

ซ้ือวัสดุ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมราต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวรนคร
 อ าเภอปัว จังหวัดน่าน กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ

33,782.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
134/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ร้านมนพรการค้า โดย
นางมนพร ดีพรมกุล

77,782.00      
ร้านมนพรการค้า โดย
นางมนพร ดีพรมกุล

77,782.00     U2T

25

ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ประกอบการชุมชน โครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยบรรเทาปัญหาเร่งด่วน 
จังหวัดน่าน

4,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
135/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

4,200.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

4,200.00       บพท.

26

เช่าสถานท่ีส าหรับกิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประกอบการชุมชน 
โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยบรรเทาปัญหา
เร่งด่วน จังหวัดน่าน

3,528.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
136/2565 ลว 9 

ธ.ค. 64
นายส ารวย ผัดผล 3,528.00        นายส ารวย ผัดผล 3,528.00       บพท.

27

ซ้ือวัสดุ ส าหรับกิจกรรมท่ี 6 การพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน คร้ังท่ี 5 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ

15,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

137/2565 ลว 15 
ธ.ค. 64

นางสาวบุณญดา อินทะ
รังษี

15,000.00      
นางสาวบุณญดา อินทะ
รังษี

15,000.00     U2T

28

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 5 ทดลองการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพุทธศิลป์ท้องถ่ิน
น่าน โครงการส ารวจและวิเคราะห์กลุ่ม
ช่างศิลป์ท้องถ่ินฯ

123,500.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

138/2565 ลว 15 
ธ.ค. 64

นายศิลป์ชัย อุ่นใจ 123,500.00    นายศิลป์ชัย อุ่นใจ 123,500.00   พุทธศิลป์

29
ซ้ือวัสดุส าหรับโครงการปัจฉิมนิเทศและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

3,940.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

143/2565 ลว 15 
ธ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

3,940.00        
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

3,940.00       



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

30

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 1.1 ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารหออัต
ลักษณ์ โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้
เป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้

2,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

144/2565 ลว 16 
ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริม
น่านมีเดีย

2,000.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

2,000.00       

31
จ้างซ่อมบ ารุงรถชมวิว (รถราง) วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

1,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

145/2565 ลว 16 
ธ.ค. 64

ร้านเบอร่ีคิมอะไหล่ โดย
นางศิริพร วีรารักษจิต

1,200.00        
ร้านเบอร่ีคิมอะไหล่ โดย
นางศิริพร วีรารักษจิต

1,200.00       

32

จ้างผู้ช่วยนักวิจัย (Part-Time) 
โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการบรรเทา
ปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรจังหวัดน่านท่ี
ได้รับผลกระทบปัญหาโควิด (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตพ้ืนท่ี
จังหวัดน่าน) ระหว่างวันท่ี 16 ธันวาคม 
2564 - 16 เมษายน 2565

22,875.00     

เฉพาะเจาะจง 
ข้อตกลงจ้าง เลขท่ี 

146/2565 ลว 16 
ธ.ค. 64

นางสาวจุฑาวรรณ์ เพชร
ดิน

22,875.00      
นางสาวจุฑาวรรณ์ เพชร
ดิน

22,875.00     บพท.

33
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ งาน
ยานพาหนะ 8 รายการ วิทยาลัยชุมชนน่าน

14,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

147/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ร้านมนพรการค้า โดย
นางมนพร ดีพรมกุล

14,000.00      
ร้านมนพรการค้า โดย
นางมนพร ดีพรมกุล

14,000.00     

34

จ้างออกแบบและพิมพ์เล่มรายงานวิจัย 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงาน โครงการวิจัยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมวิถีชน
เผ่าลัวะ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

30,176.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

148/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

30,176.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

30,176.00     สกสว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

35

จ้างจัดนิทรรศการ กิจกรรมท่ี 5 จัดการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน โครงการวิจัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

26,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

149/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

26,000.00      
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

26,000.00     สกสว.

36

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 7 การส่งเสริมความ
ม่ันคงทางอาหารชุมชน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

22,540.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

150/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 
โดยนายสิริเชษฐ์ ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

22,540.00      
ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 
โดยนายสิริเชษฐ์ ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

22,540.00     U2T

37

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและการยกระดับผลผลิตเกษตร
ปลอดภัย คร้ังท่ี 4 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

27,590.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

151/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นพี 
วัสดุก่อสร้าง

27,590.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นพี 
วัสดุก่อสร้าง

27,590.00     U2T

38

ซ้ือวัสดุสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา
 จังหวัดน่าน

521.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

152/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริม
น่านมีเดีย

521.00           
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

521.00          U2T

39
เช่าห้องประชุม โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

153/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ร้านร่มไม้ โดยนายคุณากร
 ใจมา

3,000.00        
ร้านร่มไม้ โดยนายคุณากร
 ใจมา

3,000.00       U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

40

จ้างพิมพ์คู่มือน าเท่ียว โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผล
การด าเนินโครงการ

9,900.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

154/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

9,900.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

9,900.00       U2T

41
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเคร่ืองสูบน้ า
บาดาล วิทยาลัยชุมชนน่าน

2,150.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

155/2565 ลว 17 
ธ.ค. 64

ร้านเจดีภิรมย์พาวเวอร์ 
โดยนางสกุล ปะทิ

2,150.00        
ร้านเจดีภิรมย์พาวเวอร์ 
โดยนางสกุล ปะทิ

2,150.00       

42

จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือท่องเท่ียวบ่อ
เกลือใต้ กิจกรรมท่ี 4.3 พัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการท่องเท่ียวใน
ชุมชนอย่างย่ังยืน

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

156/2565 ลว 27 
ธ.ค. 64

ร้านบีเคมีเดียแอนด์พร้ิ
นต้ิง โดยนายภาณุพงษ์ 
พิศจาร

45,000.00      
ร้านบีเคมีเดียแอนด์พร้ิ
นต้ิง โดยนายภาณุพงษ์ 
พิศจาร

45,000.00     U2T

43
ซ้ือวัสดุกิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพ 
คร้ังท่ี 5 การยกระดับผลผลิตมะม่วง
น้ าดอกไม้สีทองให้ได้มาตรฐาน GAP

43,100.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

157/2565 ลว 27 
ธ.ค. 64

ร้านช้างกิจเกษตร โดย
นางสุพิมพ์ สถานแปง

43,100.00      
ร้านช้างกิจเกษตร โดย
นางสุพิมพ์ สถานแปง

43,100.00     U2T

44
ซ้ือหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

663.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

158/2565 ลว 27 
ธ.ค. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

663.00           
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

663.00          

45

จ้างท าเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

11,800.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

159/2565 ลว 28 
ธ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

11,800.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

11,800.00     U2T


