


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 48 ประจ าเดือนกันยายน 2565

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

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

 ต.ค. 61

บริษัท โตโยต้าน่าน จ ากัด       20,233.33
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

     20,233.33

2

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565-2567 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 7 ประจ าเดือนกันยายน 2565

35,560.00     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2565 ลว 

25 ก.พ. 65

บริษัท ไอโอนอน จ ากัด       34,200.00 บริษัท ไอโอนอน จ ากัด      34,200.00

3

จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับและน  ามัน
เชื อเพลิงส าหรับกิจกรรมแลกเปล่ียนและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรหออัตลักษณ์นคร
น่าน โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11,700.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
393/2565 ลว 1 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

      11,700.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

     11,700.00

4
จ้างจัดท าเล่มรายงาน โครงการสมุนไพร
เพ่ือชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 2

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
394/2565 ลว 2 

ก.ย. 65

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

        6,000.00
ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

       6,000.00

5

ซื อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 6 แนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ย่ังยืนด้วย
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการสมุนไพรเพ่ือ
ชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 2

4,386.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
395/2565 ลว 2 

ก.ย. 65

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

        4,386.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

       4,386.00

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
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 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6

จ้างจัดท าเล่มรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินกโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและการจัดการความรู้ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดน่าน

13,263.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
396/2565 ลว 2 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      13,263.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     13,263.00

7
ซื อน  ามันเชื อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 
2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13,790.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
397/2565 ลว 2 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

      13,790.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

     13,790.00

8

จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มสรุปผลการ
ด าเนินโครงการการพัฒนาเทคนิคการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
398/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสาร โดย
นายณัฐพัชร์ ส าอางค์อินทร์

        2,500.00
ร้านน้องถ่ายเอกสาร โดย
นายณัฐพัชร์ ส าอางค์อินทร์

       2,500.00

9
จ้างท าป้าย Roll Up โครงการพัฒนา
เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
399/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

        2,500.00
ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

       2,500.00

10

จ้างจัดท าสมุดบันทึก สรุปเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจ า 
ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

4,250.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
400/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        4,250.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       4,250.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11

ซื อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งผลลัพธ์การ
เรียนรู้เชิงสมรรถนะ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สอนประจ า ผู้สอนพิเศษและ
บุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

3,150.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
401/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        3,150.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       3,150.00

12
จ้างจัดท าสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร
รักษาการณ์ประจ าวัน วิทยาลัยชุมชนน่าน

1,720.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
402/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสาร โดย
นายณัฐพัชร์ ส าอางค์อินทร์

        1,720.00
ร้านน้องถ่ายเอกสาร โดย
นายณัฐพัชร์ ส าอางค์อินทร์

       1,720.00

13

จ้างท าชุด KIT การท าโลช่ันและสครับ
สมุนไพร กิจกรรมท่ี 4 ภายใต้โครงการ
พัฒนาการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าพืช
สมุนไพรจากชุมชนสร้างสรรค์

19,096.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
403/2565 ลว 5 

ก.ย. 65
นางสาวกรกนก ทะอินทร์       19,096.00 นางสาวกรกนก ทะอินทร์      19,096.00

14
ซื อวัสดุตรวจคุณค่าทางโภชนาการ 
โครงการขับเคล่ือนเศรษกิจและสังคมฐาน
ราก ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

1,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
404/2565 ลว 5 

ก.ย. 65
นางสาวรัตติกาล เกิดแก้ว         1,800.00 นางสาวรัตติกาล เกิดแก้ว        1,800.00 U2T

15
จ้างท าเล่มรายงานสรุปโครงการจัด
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

2,473.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
405/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        2,473.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       2,473.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

16

จ้างท าสติกเกอร์ฉลากมะขาม ภายใต้
กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 ต าบลน  าป้ัว ด้วยเศรษฐกิจ BCG 2.2 การ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

1,650.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
406/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

        1,650.00
ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

       1,650.00 U2T

17

ซื อวัสดุภายใต้กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลน  าป้ัว ด้วย
เศรษฐกิจ BCG 2.2 การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

13,350.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
407/2565 ลว 5 

ก.ย. 65
นางศศิธร วงศ์ค า       13,350.00 นางศศิธร วงศ์ค า      13,350.00 U2T

18
ซื อวัสดุ กิจกรรมท่ี 3 การบริหารโครงการ
การพัฒนาศักยภาพคณะท างานภายใต้
โครงการ U2T For BCG น  าป้ัว

2,364.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
408/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        2,364.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       2,364.00 U2T

19

ซื อวัสดุกิจกรรมค่ายเรียนรู้สืบสานงาน
พุทธศิลป์น่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสืบสารพุทธศิลป์พื นถ่ินน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

57,800.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
409/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      57,800.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     57,800.00 อบจ.น่าน

20

จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับและน  ามัน
เชื อเพลิง กิจกรรมค่ายเรียนรู้สืบสานงาน
พุทธศิลป์น่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสืบสารพุทธศิลป์พื นถ่ินน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
410/2565 ลว 5 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

      13,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
เอกสาร

     13,000.00 อบจ.น่าน



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

21

ซื ออุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม จิตอาสาให้กับนักศึกษา 
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

1,990.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
411/2565 ลว 6 

ก.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        1,990.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       1,990.00

22

จ้างพิมพ์ไวนิล กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม จิตอาสาให้กับนักศึกษา 
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

450.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
412/2565 ลว 6 

ก.ย. 65

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

           450.00
ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

          450.00

23

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อม
พนักงานขับรถและน  ามันเชื อเพลิง 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
จิตอาสาให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนา
กิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
413/2565 ลว 6 

ก.ย. 65
นายชัยรัตน์ ดอนจันทร์         5,000.00 นายชัยรัตน์ ดอนจันทร์        5,000.00

24

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลน  าป้ัว 
ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG 2.3 การ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด

8,300.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
414/2565 ลว 6 

ก.ย. 65

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พริ น
ติ ง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

8,300.00        
ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พริ น
ติ ง โดยนางธัญญาลักษณ์
 ป้องแก้ว

8,300.00       U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

25

ซื อวัสดุกิจกรรมท่ี 2 การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลน  าป้ัว ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจ BCG 2.3 การประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการตลาด

5,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
415/2565 ลว 6 

ก.ย. 65
นายสหัส สุขบรรจง 5,200.00        นายสหัส สุขบรรจง 5,200.00       U2T

26
ซื อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต

2,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
416/2565 ลว 7 

ก.ย. 65

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

        2,500.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

       2,500.00

27

ซื ออุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่นักศึกษา โครงการพัฒนา
กิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5,090.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
417/2565 ลว 7 

ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        5,090.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       5,090.00

28

จ้างพิมพ์ไวนิล กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่นักศึกษา โครงการพัฒนา
กิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

450.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
418/2565 ลว 7 

ก.ย. 65

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

           450.00
ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

          450.00

29

ซื อวัสดุส าหรับงานหัตถกรรมจักสาน
สร้างสรรค์ โครงการวิจัยการส ารวจและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุ
ธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานใน
พื นท่ี จังหวัดน่าน

5,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
419/2565 ลว 7 

ก.ย. 65
นางประสงค์ ใจปิง         5,500.00 นางประสงค์ ใจปิง        5,500.00 สก.สว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

30

ซื อวัสดุ กิจกรรมท่ี 6 ทบทวนวิธีย้อมฝ้าย
ด้วยสีธรรมชาติ โครงการวิจัยการยกระดับ
กลุ่มทอผ้าพื นเมืองด้วยมือ อ าเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน

2,325.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

420/2565 ลว 12 
ก.ย. 65

ร้านปทุมวรรณ โดยนาง
ประทุมวัน ท้าวฮ้าย

        2,325.00
ร้านปทุมวรรณ โดยนาง
ประทุมวัน ท้าวฮ้าย

       2,325.00 สก.สว.

31
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง
ประชาสัมพันธ์และห้องนิทรรศการ อาคาร
สิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

421/2565 ลว 12 
ก.ย. 65

ร้านทีพีแอร์เซอร์วิส โดย
นายธีรพงษ์ อินสาค า

        3,000.00
ร้านทีพีแอร์เซอร์วิส โดย
นายธีรพงษ์ อินสาค า

       3,000.00

32
ซื อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมหอพัก
นักศึกษาและห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน

45,639.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

422/2565 ลว 12 
ก.ย. 65

ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 26
 โดยนายสิริเชษฐ์ ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

      45,639.00
ร้านศุภกิตต์ิการเกษตร 26
 โดยนายสิริเชษฐ์ ดีอัม
ภาภิสิทธ์ิ

     45,639.00

33

ซื อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 สรุป
รายงานผลการด าเนินโครงการและ
เผยแพร่องค์ความรู้ โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กระบวนการท างานเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

1,576.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

423/2565 ลว 12 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        1,576.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       1,576.00

34

ซื อวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว
ส าหรับหออัตลักษณ์นครน่าน ภายใต้
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื นท่ี
การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

52,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

424/2565 ลว 12 
ก.ย. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      52,000.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     52,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

35

จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์หนังสือ สรุป
กิจกรรมหออัตลักษณ์นครน่าน ตลอดทั ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้
โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื นท่ี
การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

30,237.26     
เฉพาะเจาะจง บส. 

425/2565 ลว 12 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      30,237.26
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     30,237.26

36

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่าย
เรียนรู้สืบสานงานพุทธศิลป์น่าน ภายใต้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสาร
พุทธศิลป์พื นถ่ินน่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

426/2565 ลว 12 
ก.ย. 65

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

      10,000.00
ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

     10,000.00 อบจ.น่าน

37

จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์แผ่นพับสรุป
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพื นถ่ิน
น่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6,400.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

427/2565 ลว 13 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

6,400.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

6,400.00       

38
จ้างท าคู่มือและสมุดบันทึกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยชุมชนน่าน

24,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

428/2565 ลว 13 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      24,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     24,000.00

39

จ้างเหมาออกแบบและจัดท ากล่องความ
รู้จักสานเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้สูงอายุ 
กิจกรรมท่ี 6 ภายใต้โครงการส่งเสริมการมี
งานท าและรายได้ผู้สูงอายุ

38,255.20     
เฉพาะเจาะจง บส. 

429/2565 ลว 13 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      38,255.20
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     38,255.20

40
ซื อยางรถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ทะเบียน บค 2552 น่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

16,260.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

430/2565 ลว 13 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค 
มอเตอร์ยางยนต์

      16,260.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค 
มอเตอร์ยางยนต์

     16,260.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

41
ซื อน  ามันเชื อเพลิงประจ าเดือนกันยายน 
2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15,304.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

431/2565 ลว 16 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

      15,304.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร

     15,304.00

42
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนกันยายน
 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

432/2565 ลว 19 
ก.ย. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

43
ซื อน  าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนกันยายน 
2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

375.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

433/2565 ลว 19 
ก.ย. 65

ร้านน้ าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

           375.00
ร้านน้ าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

          375.00

44
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ทะเบียน บค 2552 น่าน

18,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

434/2565 ลว 19 
ก.ย. 65

ร้านอารี อิเล็คทริค โดย
นางล ายวน พิลึก

      18,000.00
ร้านอารี อิเล็คทริค โดย
นางล ายวน พิลึก

     18,000.00

45
จ้างซ่อมบ ารุงรถชมวิว (รถราง) ของ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

2,050.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

435/2565 ลว 19 
ก.ย. 65

ร้านอารี อิเล็คทริค โดย
นางล ายวน พิลึก

        2,050.00
ร้านอารี อิเล็คทริค โดย
นางล ายวน พิลึก

       2,050.00

46
จ้างเช็คระยะและซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ทะเบียน กจ 2651 
น่าน

3,501.04       
เฉพาะเจาะจง บส. 

438/2565 ลว 20 
ก.ย. 65

บริษัท โตโยต้าน่าน จ ากัด         3,501.04 บริษัท โตโยต้าน่าน จ ากัด        3,501.04

47
จ้างเหมาบริการตรวจสภาพลิฟต์โดยสาร 
อาคารสิริเบญญา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

7,490.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

439/2565 ลว 21 
ก.ย. 65

บริษัท เจนคอมเอลิเวเตอร์
 จ ากัด

        7,490.00
บริษัท เจนคอมเอลิเวเตอร์
 จ ากัด

       7,490.00

48
จ้างเหมาออกแบบและจัดท ารายงาน
ประจ าปี วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

60,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

440/2565 ลว 22 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      60,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     60,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

49

จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์ (Video 
Presentation) การด าเนินงาน วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

441/2565 ลว 22 
ก.ย. 65

ร้านไอมีเดีย โดยนายภานุ
ภาพ ไชยวัต

      30,000.00
ร้านไอมีเดีย โดยนายภานุ
ภาพ ไชยวัต

     30,000.00

50

จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารเรียน วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

24,150.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

442/2565 ลว 23 
ก.ย. 65

ร้านทีพีแอร์เซอร์วิส โดย
นายธีรพงษ์ อินสาค า

      24,150.00
ร้านทีพีแอร์เซอร์วิส โดย
นายธีรพงษ์ อินสาค า

     24,150.00

51

จ้างซ่อมบ ารุงระบบโซล่าเซลล์และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

50,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

443/2565 ลว 23 
ก.ย. 65

ร้านเจดีย์ภิรมย์เพาเวอร์ 
โดยนางสกุล ปะทิ

      50,000.00
ร้านเจดีย์ภิรมย์เพาเวอร์ 
โดยนางสกุล ปะทิ

     50,000.00

52
จ้างปรับภูมิทัศน์วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

99,600.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

444/2565 ลว 23 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ติณณ์
การ์เด้น

      99,600.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ติณณ์
การ์เด้น

     99,600.00

53

จ้างซ่อมแซมและตกแต่งห้องประชุมสิริ
เบญญา 1 และห้องประชุมสิริเบญญา 3 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

110,400.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

445/2565 ลว 23 
ก.ย. 65

ร้านเอนกผ้าม่าน โดยนาย
เอนก สิทธิ

    110,400.00
ร้านเอนกผ้าม่าน โดยนาย
เอนก สิทธิ

   110,400.00

54
ซื อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2565

36,700.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

446/2565 ลว 23 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

      36,700.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

     36,700.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

55

จ้างพิมพ์สติกเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมท่ี 2 การขับเคล่ือนและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบ่อเกลือใต้ ด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจ BCG U2T ต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

7,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

450/2565 ลว 26 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        7,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       7,000.00 U2T

56

ซื อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2 การ
ขับเคล่ือนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต าบลบ่อเกลือใต้ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ 
BCG U2T ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน

53,400.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

451/2565 ลว 26 
ก.ย. 65

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

      53,400.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

     53,400.00 U2T

57

จ้างจัดท าวัสดุเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมท่ี 2.3 การประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T 
ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน

26,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

452/2565 ลว 26 
ก.ย. 65

ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

      26,000.00
ร้านพีพีดีไซน์ แอนด์ พร้ิน
ต้ิง โดยนางธัญญาลักษณ์ 
ป้องแก้ว

     26,000.00 U2T

58
จ้างซ่อมบ ารุงทรัพย์สินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

81,080.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

453/2565 ลว 26 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

      81,080.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

     81,080.00

59

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษา โครงการพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

96,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

456/2565 ลว 27 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      96,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     96,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

60

จ้างท าเล่มรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต าบลว
รนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

11,320.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

457/2565 ลว 27 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      11,320.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     11,320.00 U2T

61
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

458/2565 ลว 28 
ก.ย. 65

ร้านน้องถ่ายเอกสาร โดย
นายณัฐพัชร์ ส าอางค์อินทร์

      30,000.00
ร้านน้องถ่ายเอกสาร โดย
นายณัฐพัชร์ ส าอางค์อินทร์

     30,000.00

62

ซื อวัสดุกิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงการเสวนา
กลุ่มร่วมกับชุมชนหัตถกรรมจักสานใน
จังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยศิลปกรใน
การยกระดับหัตถกรรมจักสาน 
โครงการวิจัยการส ารวจและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ
ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน

3,872.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

459/2565 ลว 28 
ก.ย. 65

นายรุณ ใจปิง         3,872.00 นายรุณ ใจปิง        3,872.00 สก.สว.

63
ซื อยาและชุดปฐมพยาบาลเบื องต้น 
ส าหรับห้องพยาบาล วิทยาลัยชุมชนน่าน

25,365.14     
เฉพาะเจาะจง บส. 

460/2565 ลว 29 
ก.ย. 65

ร้านไวท์แคร์ โดยนางสาว
กัญญารัช วงศ์ภูคา

      25,365.14
ร้านไวท์แคร์ โดยนางสาว
กัญญารัช วงศ์ภูคา

     25,365.14

64

ซื อวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาศูนย์น่าน
ศึกษาให้เป็นพื นท่ีเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

461/2565 ลว 29 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        1,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       1,000.00

65

ซื อวัสดุ ส าหรับกิจกรรมท่ี 3 การบริหาร
โครงการ ภายใต้โครงการ U2T For BCG 
ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

462/2565 ลว 29 
ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

      10,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

     10,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนกันยายน 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

66
จ้างท าสติกเกอร์ฝ้าและป้ายห้องเรียน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

463/2565 ลว 29 
ก.ย. 65

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงศ์

      45,000.00
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง โดย
นายรักเกียรติ พรมไชยวงศ์

     45,000.00

67
จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมสิริเบญญา
 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

357,400.00   
เฉพาะเจาะจง สัญญา

จ้างเลขท่ี 2/2565 ลว
 27 ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
วรรณงาม

    357,400.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
วรรณงาม

   357,400.00

68
จ้างซ่อมแซมห้องน  า วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

159,000.00   
เฉพาะเจาะจง สัญญา

จ้างเลขท่ี 3/2565 ลว
 27 ก.ย. 65

นายสุชน พิยะ     159,000.00 นายสุชน พิยะ    159,000.00

69
จ้างซ่อมแซมพื นระเบียงชั น 2 อาคารเรียน
 วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

289,700.00   
เฉพาะเจาะจง สัญญา

จ้างเลขท่ี 4/2565 ลว
 27 ก.ย. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตระกูล
สิงห์

    289,700.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตระกูล
สิงห์

   289,700.00


