


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 46 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

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 2565-2567 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 5 ประจ าเดือนกรกฎาคม 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

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 47 ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

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

4

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565-2567 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 6 ประจ าเดือนสิงหาคม 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

5
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องเรียน
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อาคารไม้สอง
ช้ันทิศเหนือ วิทยาลัยชุมชนน่าน

7,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
327/2565 ลว 1 

ส.ค. 65

ร้านเจดีย์ภิรมย์เพาเวอร์ 
โดยนางสกุล ปะทิ

        7,500.00
ร้านเจดีย์ภิรมย์เพาเวอร์ 
โดยนางสกุล ปะทิ

       7,500.00

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

6
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารไม้สองช้ันทิศเหนือ วิทยาลัยชุมชน
น่าน

24,660.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
328/2565 ลว 1 

ส.ค. 65

ร้านเจดีย์ภิรมย์เพาเวอร์ 
โดยนางสกุล ปะทิ

      24,660.00
ร้านเจดีย์ภิรมย์เพาเวอร์ 
โดยนางสกุล ปะทิ

     24,660.00

7

เช่าห้องประชุมโครงการวิจัยการส ารวจ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุ
ธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานใน
พ้ืนท่ี จังหวัดน่าน กิจกรรมท่ี 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการแกนน าชุมชนหัตถกรรมจัก
สานในระดับจังหวัด

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
329/2565 ลว 1 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่านบู
ติคโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

        3,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่านบู
ติคโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

       3,000.00 สป.อว.

8

จ้างท าต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสาน 
โครงการวิจัยการส ารวจและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ
ของชุมชนหัตถกรรมจักสานในพ้ืนท่ี 
จังหวัดน่าน

7,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
330/2565 ลว 1 

ส.ค. 65
นางสาวสุนารี ใจปิง         7,600.00 นางสาวสุนารี ใจปิง        7,600.00 สป.อว.

9

จ้างท าวิดีทัศน์งานหัตถกรรมจักสาน 
โครงการวิจัยการส ารวจและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ
ของชุมชนหัตถกรรมจักสานในพ้ืนท่ี 
จังหวัดน่าน

15,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
331/2565 ลว 1 

ส.ค. 65
นายพีรวิชญ์ ศิริจันทร์       15,000.00 นายพีรวิชญ์ ศิริจันทร์      15,000.00 สป.อว.

10

จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร โครงการจัด
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาการบริการใน
ธุรกิจท่ีพักและโรงแรม กิจกรรมสัมมนาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
332/2565 ลว 1 

ส.ค. 65
นางสาวพรนันท์ บุญเทอม         5,000.00 นางสาวพรนันท์ บุญเทอม        5,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11

ซ้ือวัสดุ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขา
การบริการในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม 
กิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

500.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
333/2565 ลว 1 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

           500.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

          500.00

12

ซ้ือวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน 
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขา
การบริการในธุรกิจท่ีพักและโรงแรม

7,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
334/2565 ลว 1 

ส.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        7,600.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       7,600.00

13
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนกรกฎาคม 
2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

570.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
335/2565 ลว 1 

ส.ค. 65

ร้านน  าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

           570.00
ร้านน  าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

          570.00

14
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน
กรกฎาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 
2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
336/2565 ลว 1 

ส.ค. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

15

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัยแบบเต็มเวลา 
(Full Time) โครงการการส ารวจและ
สืบสวนช่างพุทธศิล์ด้านจิตรกรรมฝาผนัง 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

120,000.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 
337/2565 ลว 1 

ส.ค. 65

นางสาวตระการรัตน์ สัต
ยวงศ์

    120,000.00
นางสาวตระการรัตน์ สัต
ยวงศ์

   120,000.00 สป.อว.

16

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัยแบบไม่เต็ม
เวลา (Part Time) โครงการการส ารวจ
และสืบสวนช่างพุทธศิล์ด้านจิตรกรรมฝา
ผนัง ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

48,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
338/2565 ลว 1 

ส.ค. 65
นายชัยเชษฐ์ โกฎธิ       48,000.00 นายชัยเชษฐ์ โกฎธิ      48,000.00 สป.อว.



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

17

จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์หนังสือชุดองค์
ความรู้พุทธศิลป์พ้ืนถ่ินน่าน ภายใต้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบานพุทธ
ศิลป์พ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2565 กิจกรรมท่ี 3 ข่วงความรู้พุทธ
ศิลป์พ้ืนถ่ินน่าน

60,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
339/2565 ลว 2 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      60,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     60,000.00 อบจ.น่าน

18
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 
สนับสนุนการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
โครงการบทเรียนออนไลน์

20,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
340/2565 ลว 4 

ส.ค. 65

ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

      20,000.00
ร้านดอกรัก โดยนางดอก
รัก ศรีอาคะ

     20,000.00

19

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 5 สรุปและ
รายงานผลการด าเนินโครงการและคืน
ข้อมูลให้ชุมชน โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิต
สู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 2

7,396.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
341/2565 ลว 4 

ส.ค. 65

ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

        7,396.00
ร้านมนพรการค้า โดยนาง
มนพร ดีพรมกุล

       7,396.00

20

จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่ี 5 
สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ
และคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการสมุนไพร
เพ่ือชีวิตสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชน ปี 2

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
342/2565 ลว 4 

ส.ค. 65

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

        4,500.00
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

       4,500.00

21
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม 
2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

4,100.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
343/2565 ลว 4 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร (ส านักงานใหญ่)

        4,100.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน
สมานมิตร (ส านักงานใหญ่)

       4,100.00

22
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมพ้ืนอาคารสิริ
เบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

6,111.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
344/2565 ลว 5 

ส.ค. 65

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน

        6,111.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
 จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน

       6,111.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

23
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุงาน
ยานพาหนะ วิทยาลัยชุมชนน่าน

9,510.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
345/2565 ลว 5 

ส.ค. 65

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        9,510.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       9,510.00

24

เช่าห้องประชุม โครงการส่งเสริม
สมรรถนะภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนวิทยาลัย
ชุมชนน่าน

2,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
346/2565 ลว 8 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงแรม
เวียงแก้ว

        2,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงแรม
เวียงแก้ว

       2,000.00

25

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริม
สมรรถนะภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนวิทยาลัย
ชุมชนน่าน

300.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
347/2565 ลว 8 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

           300.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

          300.00

26

เช่าห้องประชุม โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

2,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
348/2565 ลว 8 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงแรม
เวียงแก้ว

        2,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงแรม
เวียงแก้ว

       2,000.00

27

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

12,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 
349/2565 ลว 8 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

      12,500.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

     12,500.00

28
ซ้ือวัสดุส าหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
หลักสูตรการตลาดออนไลน์ รหัสวิชา 
20060401

1,350.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
350/2565 ลว 8 

ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        1,350.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       1,350.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

29

จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ
 สร้างรายได้ อาชีพผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
แบบซิโบริ ชุมชนบ้านนาสา ต าบลไหล่น่าน
 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

7,750.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
351/2565 ลว 9 

ส.ค. 65

ร้านเจริญพาณิชย์ โดย
นายธนสิทธ์ิ ปราโมทย์

        7,750.00
ร้านเจริญพาณิชย์ โดย
นายธนสิทธ์ิ ปราโมทย์

       7,750.00

30

จ้างเหมาจัดนิทรรศการการเผยแพร่องค์
ความรู้พุทธศิลป์พ้ืนถ่ินน่าน กิจกรรมท่ี 3 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบ
สานพุทธศิลป์พ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565

58,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

352/2565 ลว 10 
ส.ค. 65

นางสาวอภิชญา ฝีปาก
เพราะ

      58,000.00
นางสาวอภิชญา ฝีปาก
เพราะ

     58,000.00

31
จ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือกิจกรรม
นักศึกษา โครงการไหว้ครู วิทยาลัยชุมชน
น่าน ประจ าปีงบประมาณ 2565

3,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

353/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        3,600.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       3,600.00
เงินรายได้

สถานศึกษา

32
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการไหว้ครู 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2565

1,200.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

354/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

        1,200.00
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

       1,200.00
เงินรายได้

สถานศึกษา

33
ซ้ือกระดาษเกียรติบัตร โครงการไหว้ครู 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2565

200.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

355/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

           200.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

          200.00
เงินรายได้

สถานศึกษา

34

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี 1)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

356/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวรัชนี การเจริญ 45,000.00      นางสาวรัชนี การเจริญ 45,000.00     U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

35

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี 2)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

357/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวพัทธ์ธีรา เวียงค า 45,000.00      นางสาวพัทธ์ธีรา เวียงค า 45,000.00     U2T

36

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี 3)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

358/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นายณัฐชนน มะโนปิง 45,000.00      นายณัฐชนน มะโนปิง 45,000.00     U2T

37

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี 4)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

359/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวปรัชญา หาญยุทธ 45,000.00      นางสาวปรัชญา หาญยุทธ 45,000.00     U2T

38

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี 1)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

360/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางวาสนา มูลใจตา 27,000.00      นางวาสนา มูลใจตา 27,000.00     U2T

39

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี 2)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

361/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวณฑิชา อุ่มมี 27,000.00      นางสาวณฑิชา อุ่มมี 27,000.00     U2T

40

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี 3)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

362/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวอานันตยา แดง
แบน

27,000.00      
นางสาวอานันตยา แดง
แบน

27,000.00     U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

41

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี 4)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

363/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางนฤมล ไชยวิชู 27,000.00      นางนฤมล ไชยวิชู 27,000.00     U2T

42

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี 1)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

364/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวณัฐกมล ภายสันใจ 45,000.00      นางสาวณัฐกมล ภายสันใจ 45,000.00     U2T

43

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี 2)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

365/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวศุภากร ทวีราช 45,000.00      นางสาวศุภากร ทวีราช 45,000.00     U2T

44

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี 3)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

366/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นายวิทย์สวุฒิ อิสระ 45,000.00      นายวิทย์สวุฒิ อิสระ 45,000.00     U2T

45

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี 4)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

367/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวศุภกานต์ ไชยวงศ์ 45,000.00      นางสาวศุภกานต์ ไชยวงศ์ 45,000.00     U2T

46

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี 1)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

368/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาววรารัตน์ ขันทะ
สอน

27,000.00      
นางสาววรารัตน์ ขันทะ
สอน

27,000.00     U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

47

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี 2)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

369/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นายตะวัน ขันตยาภรณ์ 27,000.00      นายตะวัน ขันตยาภรณ์ 27,000.00     U2T

48

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี 3)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

370/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นายจักรพันธ์ กันฟู 27,000.00      นายจักรพันธ์ กันฟู 27,000.00     U2T

49

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลน้ าป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี 4)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

371/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นายไผ่ทอง วันจะนะ 27,000.00      นายไผ่ทอง วันจะนะ 27,000.00     U2T

50

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี
 1)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

372/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นายพัชรพงษ์ ค าแคว่น 45,000.00      นายพัชรพงษ์ ค าแคว่น 45,000.00     U2T

51

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี
 2)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

373/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวอรทัย ใจปิง 45,000.00      นางสาวอรทัย ใจปิง 45,000.00     U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

52

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี
 3)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

374/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางวรรณา อินปา 45,000.00      นางวรรณา อินปา 45,000.00     U2T

53

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต าแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (คนท่ี
 4)

45,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

375/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวดวงฤดี บุญเทพ 45,000.00      นางสาวดวงฤดี บุญเทพ 45,000.00     U2T

54

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี
 1)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

376/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวปณิตา ดีกัลลา 27,000.00      นางสาวปณิตา ดีกัลลา 27,000.00     U2T

55

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี
 2)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

377/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวชลิตา ย่ังยืน 27,000.00      นางสาวชลิตา ย่ังยืน 27,000.00     U2T

56

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี
 3)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

378/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นางสาวพัณณิตา ใจปิง 27,000.00      นางสาวพัณณิตา ใจปิง 27,000.00     U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

57

จ้างผู้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ต าแหน่งประชาชนท่ัวไป (คนท่ี
 4)

27,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

379/2565 ลว 15 
ส.ค. 65

นายชาลิศา ขันหลวง 27,000.00      นายชาลิศา ขันหลวง 27,000.00     U2T

58

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีการศึกษา 
2564

10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

380/2565 ลว 17 
ส.ค. 65

ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

      10,000.00
ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

     10,000.00

59

จ้างตรวจคุณค่าทางโภชนาการ โครงการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง
โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต าบลวรนคร 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

28,890.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

381/2565 ลว 17 
ส.ค. 65

บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลางประเทศไทย จ ากัด

      28,890.00
บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลางประเทศไทย จ ากัด

     28,890.00 U2T

60

จ้างพิมพ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต าบลว
รนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

30,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

382/2565 ลว 17 
ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

30,000.00      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

30,000.00     U2T

61

จ้างพิมพ์ส่ือประกอบการทดสอบตลาด 
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต าบลว
รนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

27,090.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

383/2565 ลว 17 
ส.ค. 65

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

27,090.00      
ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนางธัญญา
ลักษณ์ ป้องแก้ว

27,090.00     U2T

62

ซ้ือวัสดุโครงการสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของชุมชน กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ

680.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

384/2565 ลว 17 
ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

           680.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

          680.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

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

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

63
ซ้ือวัสดุ โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
การศึกษา 2564

9,530.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

385/2565 ลว 22 
ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        9,530.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       9,530.00

64
จ้างท ารูปเล่มกิจกรรมท่ี 4 ประเมินผล
เผยแพร่และรายงานการด าเนินงาน 
โครงการบทเรียนออนไลน์

21,872.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

386/2565 ลว 26 
ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

      21,872.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

     21,872.00

65

ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมท่ี 1 ส ารวจ
รวบรวมข้อมูลช่างศิลป์และผลงานด้าน
จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างน่าน 
โครงการวิจัยการส ารวจและสืบสานช่าง
ศิลป์ฯ

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

388/2565 ลว 26 
ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        5,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       5,000.00 สป.อว.

66
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือน
กันยายน 2565

480.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

389/2565 ลว 29 
ส.ค. 65

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           480.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          480.00

67
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนสิงหาคม
 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

3,800.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

390/2565 ลว 31 
ส.ค. 65

ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

        3,800.00
ร้านน่านก๊อปป้ี แอนด์ 
เซอร์วิส โดยนายอังคาร 
เนตรดวง

       3,800.00

68
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถังประจ าเดือนสิงหาคม 
2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

855.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

391/2565 ลว 31 
ส.ค. 65

ร้านน  าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

           855.00
ร้านน  าด่ืมภิยะทิพย์ โดย
นายศตวรรษ ภิยะ

          855.00

69
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน ส านัก
ผู้อ านวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565

38,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

392/2565 ลว 31 
ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

      38,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมน่าน
มีเดีย

     38,000.00


