


ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

และห้องสมุด (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 1/2563 

ลว 1 ต.ค. 62

นางอาทิตยา คําวรรณ์   180,000.00 นางอาทิตยา คําวรรณ์  180,000.00 เดือนละ 

15,000 บาท

2 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

 (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

112,800.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 2/2563 

ลว 1 ต.ค. 62

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

 บาท

3 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

108,720.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 3/2563 

ลว 1 ต.ค. 63

นายอํานวย คําแปง 108,720.00  นายอํานวย คําแปง 108,720.00 เดือนละ 9,060

 บาท

4 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนกังานขับรถ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

108,720.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 4/2563 

ลว 1 ต.ค. 63

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

 บาท

5 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความ

ปลอดถัย (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 5/2563 

ลว 1 ต.ค. 62

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

 บาท

6 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 6/2563 

ลว 1 ต.ค. 62

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

 บาท

7 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส.7/2563 ลว

 1 ต.ค. 62

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

 บาท

8 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง นักการภารโรง 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 8/2563 

ลว 1 ต.ค. 62

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

 บาท

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมอืงน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

9 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง นักการภารโรง 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 9/2563 

ลว 1 ต.ค. 62

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

 บาท

10 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง แม่บ้าน (ระยะเวลาจ้าง 1

 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 10/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

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

 บาท

11 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง แม่บ้าน (ระยะเวลาจ้าง 1

 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

98,880.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 11/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

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

 บาท

12 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์เรียนการเรียน

วิทยาลัยชุมชนน่าน (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-31 

มี.ค.63)

90,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 12/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นายสุเมธ จอมศรี 90,000.00    นายสุเมธ จอมศรี 90,000.00   เดือนละ 

15,000 บาท

13 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนการ

เรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.

62-31 มี.ค.63)

60,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 13/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นายนิพล สมภารวงค์ 60,000.00    นายนิพล สมภารวงค์ 60,000.00   เดือนละ 

10,000 บาท

14 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจการ

นักศึกษา (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

57,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 14/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นายวิชัย เขียวสีฟ้า 57,000.00    นายวิชัย เขียวสีฟ้า 57,000.00   เดือนละ 9,500

 บาท

15 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เลขานุการ (ระยะเวลาจ้าง

 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

54,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 15/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นางสาวกรรณิกา ไชยสม

ทิพย์

54,000.00    นางสาวกรรณิกา ไชยสม

ทิพย์

54,000.00   เดือนละ 9,000

 บาท

16 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

57,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 16/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นางสาวธนัญญา ทิพย์ลุ้ย 57,000.00    นางสาวธนัญญา ทิพย์ลุ้ย 57,000.00   เดือนละ 9,500

 บาท



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

17 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ

ปฏิบัติการ (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

66,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 17/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นางสาวโศรญา ธรรมสละ 66,000.00    นางสาวโศรญา ธรรมสละ 66,000.00   เดือนละ 

11,000 บาท

18 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ระดับ

ปฏิบัติการ (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

66,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 18/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร 66,000.00    นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร 66,000.00   เดือนละ 

11,000 บาท

19 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่หออัตลักษณ์ 

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

27,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 19/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นายภานุพงศ์ พิศจาร 27,000.00    นายภานุพงศ์ พิศจาร 27,000.00   เดือนละ 9,000

 บาท

20 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่หออัตลักษณ ์

(ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

27,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 20/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นางสาวปณิตา ดีกลลา 27,000.00    นางสาวปณิตา ดีกลลา 27,000.00   เดือนละ 9,000

 บาท

21 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานขับรถประจํา

หออัตลักษณ์ (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

24,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 21/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ 24,000.00    นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ 24,000.00   เดือนละ 8,000

 บาท

22 จ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง แม่บ้านประจําหออัต

ลักษณ์ (ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)

24,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 22/2563

 ลว 1 ต.ค. 62

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

 บาท

23 จ้าเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารสิริ

เบญญา จํานวน 1 ตัว

เข้าตรวจเช็คบํารุงรักษา 2 เดือน/ครั้ง

44,900.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 23/2563

 ลว 4 ต.ค. 62

บริษัท เจนคอมเอลิเว

เตอร์ จํากัด

44,900.00    บริษัท เจนคอมเอลิเว

เตอร์ จํากัด

44,900.00   ครั้งละ 7,490 

บาท

24 ซื้อน้ําดื่มสําหรับวิทยาลัยชุมนน่าน ปีงบประมาณ 

2563 (ถังละ 15 บาท)

18,000.00   เฉพาะเจาะจง 

บส. 24/2563

 ลว 7 ต.ค. 62

ร้านน้ําดื่มภูเพียง 18,000.00    ร้านน้ําดื่มภูเพียง 18,000.00   เดือนละ 1,500

 บาท



ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

25 จ้างเหมาบริการตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน ปลูกต้นไม้ 

โดยรอบวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 

2563 จํานวน 6 เดือน (ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 62 -

 31 มี.ค. 63)

   30,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 25/2563

 ลว 11 ต.ค. 62

ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

    30,000.00 ร้านดอกไม้น่านโจ้"47 

โดยนายชวน กันใจมา

   30,000.00 เดือนละ 5,000

 บาท

26 จ้างเปลี่ยนยางปัดน้ําฝน รถยนต์ราชการ วิทยาลัย

ชุมชนนา่น ทะเบียน กจ 2561 น่าน (จํานวน 1 

งาน)

1,046.46     เฉพาะเจาะจง 

บส. 26/2563

 ลว 21 ต.ค. 62

หจก. โตโยต้าน่าน 

ผู้จําหน่ายโตโยต้า

1,046.46      หจก. โตโยต้าน่าน 

ผู้จําหน่ายโตโยต้า

1,046.46     

27 จ้างผลิตรูปเล่มโครงการประชุมเตรียมความพร้อม

และตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัย

ชุมชนน่าน ประจําปะการศึกษา 2561 (จํานวน 1 

งาน)

     5,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 27/2563

 ลว 21 ต.ค. 62

ร้านแก้ว 

โดยนางบัวคํา ศรีคําสุข

      5,000.00 ร้านแก้ว 

โดยนางบัวคํา ศรีคําสุข

     5,000.00 เงินรายได้

สถานศึกษา

28 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําปีงบประมาณ 2563  

(ระหว่าง 1 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63) จํานวน 11 

เดือน

(จํานวนขั้นต่ํา 10,000 แผ่น/เดือน)

   41,800.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 28/2563

 ลว 22 ต.ค. 62

ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

    41,800.00 ร้านน่านก๊อปปี้ แอนด์ 

เซอร์วิส

   41,800.00 เดือนละ 3,800

 บาท

29 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (โรลอัพ) งานหลักสูตร

อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน (จํานวน 2 งาน)

     3,400.00 เฉพาะเจาะจง 

บส. 29/2563

 ลว 31 ต.ค. 62

หจก.อิงค์เบอร์รี่       3,400.00 หจก.อิงค์เบอร์รี่      3,400.00

30 ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนพฤศจิกายน

 2562 (จํานวน 8 รายการ)

1,135.00     เฉพาะเจาะจง 

บส. 30/2563

 ลว 31 ต.ค. 62

ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปงัสุวรรณ

1,135.00      ร้านเจริญภัณฑ์ 

โดยนายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,135.00     

31 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2562 (จํานวน

  15,102 แผ่น)

4,530.60     เฉพาะเจาะจง 

บส. 31/2563

 ลว 31 ต.ค. 62

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,530.60      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,530.60     แผ่นละ 0.30 

บาท
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