


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ที่นั่ง) วิทยาลัยชุมชน

น่าน ประจําปีงบประมาณ 2562-2566 ด้วย

วิธีการ e-bidding 

งวดที่ 25 ประจําเดือนตุลาคม 2563

20,233.33   ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส.

 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

20,233.33    ห้างหุ้นส่วนจํากัด         

โตโยต้าน่าน ผู้จาํหน่าย  

โตโยต้า

20,233.33   

2 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 

งวดที่ 25 ประจําเดือนตุลาคม 2563

35,560.00   ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บส.

 2/2562 ลว 

27 พ.ย. 61

บริษัท กู้ดสปีด 

คอมพิวเตอร์ จํากัด

35,560.00    บริษัท กู้ดสปีด 

คอมพิวเตอร์ จํากัด

35,560.00   

3 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

และห้องสมุด (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 1/2564 

ลว 1 ต.ค. 63

นางอาทิตยา คําวรรณ์   180,000.00 นางอาทิตยา คําวรรณ์  180,000.00 เดือนละ 

15,000 บาท

4 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

 (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

112,800.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 2/2564 

ลว 1 ต.ค. 63

นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ 112,800.00  นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ 112,800.00 เดือนละ 9,400

 บาท

5 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

108,720.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 3/2564 

ลว 1 ต.ค. 63

นายธนวัฒน์ ใจคํา 108,720.00  นายธนวัฒน์ ใจคํา 108,720.00 เดือนละ 9,060

 บาท

6 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

108,720.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 4/2564 

ลว 1 ต.ค. 63

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ 108,720.00  นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ 108,720.00 เดือนละ 9,060

 บาท

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความ

ปลอดถัย (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 5/2564 

ลว 1 ต.ค. 63

นายสังวร ก๋าจ๋อม 98,880.00    นายสังวร ก๋าจ๋อม 98,880.00   เดือนละ 8,240

 บาท

8 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 6/2564 

ลว 1 ต.ค. 63

นายรพ มาแกว้ 98,880.00    นายรพ มาแก้ว 98,880.00   เดือนละ 8,240

 บาท

9 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.7/2564 ลว

 1 ต.ค. 63

นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ์ 98,880.00    นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ์ 98,880.00   เดือนละ 8,240

 บาท

10 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง นักการภารโรง 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 8/2564 

ลว 1 ต.ค. 63

นายเหรียญ มหายศนันท์ 98,880.00    นายเหรียญ มหายศนันท์ 98,880.00   เดือนละ 8,240

 บาท

11 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง นักการภารโรง 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 9/2564 

ลว 1 ต.ค. 63

นายพิเชษฐ์ สนโนชัย 98,880.00    นายพิเชษฐ์ สนโนชัย 98,880.00   เดือนละ 8,240

 บาท

12 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง แม่บ้าน (ระยะเวลาจ้าง 1

 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 10/2564

 ลว 1 ต.ค. 63

นางวิไล ณ น่าน 98,880.00    นางวิไล ณ น่าน 98,880.00   เดือนละ 8,240

 บาท

13 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง แม่บ้าน (ระยะเวลาจ้าง 1

 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 11/2564

 ลว 1 ต.ค. 63

นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร 98,880.00    นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร 98,880.00   เดือนละ 8,240

 บาท

14 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์เรียนการเรียน

วิทยาลัยชุมชนน่าน (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-31 

มี.ค.64)

60,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 12/2564

 ลว 1 ต.ค. 63

นายสุเมธ จอมศรี 60,000.00    นายสุเมธ จอมศรี 60,000.00   เดือนละ 

10,000 บาท



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

15 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจการ

นักศึกษา (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)

54,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 13/2564

 ลว 1 ต.ค. 63

นายวิชัย เขียวสีฟ้า 54,000.00    นายวิชัย เขียวสีฟ้า 54,000.00   เดือนละ 9,000

 บาท

16 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัด

การศึกษา (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)

54,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 14/2564

 ลว 1 ต.ค. 63

นางสาวกรรณิกา ไชยสม

ทิพย์

54,000.00    นางสาวกรรณิกา ไชยสม

ทิพย์

54,000.00   เดือนละ 9,000

 บาท

17 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

54,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 15/2564

 ลว 1 ต.ค. 63

นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์

อาริยะมงคล

54,000.00    นางสาวกัญญารัตน์ พงศ์

อาริยะมงคล

54,000.00   เดือนละ 9,000

 บาท

18 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่หออัตลักษณ์ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63)

36,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 16/2564

 ลว 1 ต.ค. 63

นางสาวอัญชลี ทิพย์แสน

ชัย

36,000.00    นางสาวอัญชลี ทิพย์แสน

ชัย

36,000.00   เดือนละ 

12,000 บาท

19 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง แม่บ้านประจําหออัต

ลักษณ์ (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63)

24,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 17/2564

 ลว 1 ต.ค. 63

นางวรรณพร สุธรรม 24,000.00    นางวรรณพร สุธรรม 24,000.00   เดือนละ 8,000

 บาท

20 จ้างทําชุดนิทรรศการ โครงการวิจัยแนวทางการ

บริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน (งบ สกสว.)

15,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 19/2564

 ลว 2 ต.ค. 63

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงศ์

15,000.00    ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชย

วงศ์

15,000.00   

21  จ้างทําเล่มรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัย

แนวทางการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ

รองรับการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน (งบ 

สกสว )

7,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 20/2564

 ลว 2 ต.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิงค์

เบอร์รี่

7,000.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิงค์

เบอร์รี่

7,000.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

22 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 1) ตรวจผลการวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ของชาวไทลื้อ อําเภอปัว จังหวัดน่าน (งบ สกสว.)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 21/2564

 ลว 2 ต.ค. 63

นายภาณุรังษี เดือนโฮ้ง 5,000.00      นายภาณุรังษี เดือนโฮ้ง 5,000.00     

23 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 2) ตรวจผลการวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ของชาวไทลื้อ อําเภอปัว จังหวัดน่าน (งบ สกสว.)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 22/2564

 ลว 2 ต.ค. 63

นายวิทูร อินยา 5,000.00      นายวิทูร อินยา 5,000.00     

24 จ้างผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 3) ตรวจผลการวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ของชาวไทลื้อ อําเภอปัว จังหวัดน่าน (งบ สกสว.)

5,000.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 23/2564

 ลว 2 ต.ค. 63

นางสาวนภารัตน์ จิวา

ลักษณ์

5,000.00      นางสาวนภารัตน์ จิวา

ลักษณ์

5,000.00     

25 จ้างทําชุดนิทรรศการ โครงการวิจัยการศึกษา

แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี

รากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ 

อําเภอปัว จังหวัดน่าน (งบ สกสว.)

15,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 24/2564

 ลว 2 ต.ค. 63

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรกัเกียรติ พรมไชยวงศ์

15,000.00    ร้านไอเดียพริ้นติ้ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชย

วงศ์

15,000.00   

26  จ้างทําเล่มรายงานและแผ่นพับผลการวิจัย 

โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมภูมิปัญญา

ของชาวไทลื้อ อําเภอปัว จังหวัดน่าน

14,644.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 25/2564

 ลว 2 ต.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิงค์

เบอร์รี่

14,644.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัดอิงค์

เบอร์รี่

14,644.00   

27 ซื้ออุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า งานอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน

3,620.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 26/2564

 ลว 9 ต.ค. 63

ร้านสนั่นการช่าง 3,620.00      ร้านสนั่นการช่าง 3,620.00     



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

28 จ้างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ ห้องกลุ่มงานกิจการ

พิเศษ วิทยาลัยชุมชนน่าน

600.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 27/2564

 ลว 9 ต.ค. 63

นายขจรศักดิ์ เชียวไสว 600.00         นายขจรศักดิ์ เชียวไสว 600.00        

29 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ วิทยาลัยชุมชนน่าน กจ

 2651 น่าน ระยะทาง 160,000 กิโลเมตร

9,678.88     เฉพาะเจาะจง 

บส. 28/2564

 ลว 21 ต.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

9,678.88      ห้างหุ้นส่วนจํากัด โต

โยต้าน่านผู้จําหน่ายโต

โยต้า

9,678.88     

30 ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนพฤศจิกายน

 2563

1,075.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 29/2564

 ลว 27 ต.ค. 63

ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,075.00      ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,075.00     

31 ซื้อน้ําดื่ม วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําเดือนตุลาคม 

2563 (จํานวน 45 ถัง)

675.00        เฉพาะเจาะจง 

บส. 30/2564

 ลว 27 ต.ค. 63

ร้านน้ําดื่มหนองเต่านา

ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 

งานคําอ้าย

675.00         ร้านน้ําดื่มหนองเต่านา

ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 

งานคําอ้าย

675.00        (ถังละ 15 บาท)
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