
หมายเหตุ
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1
ค่าน้า้มันเชื่อเพลิงประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2560

11,890.10       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
157/2560  
ลว. 4ก.ค.
2560

หจก.เต็งไตรรัตนบ์ริการ 11,890.10        หจก.เต็งไตรรัตนบ์ริการ 11,890.10       

2
จ้างประชาสัมพนัธ์หลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชนนา่น ปกีารศึกษา 1/2560

10,800.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
158/2560  
ลว. 4ก.ค.
2560

บริษัท อสม.จ้ากัด(มหาชน) 10,800.00        บริษัท อสม.จ้ากัด(มหาชน) 10,800.00       

3
จ้างท้าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์หลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนนา่นปกีารศึกษา
1/2560 จ้านวน 1,000 แผ่น

5,000.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
159/2560  
ลว. 4ก.ค.
2560

หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 5,000.00          หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 5,000.00         

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2560
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมอืงน่าน จังหวัดน่าน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



4
จ้างท้าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนนา่น ปี
การศึกษา 1/2560

45,000.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
160/2560  
ลว. 4ก.ค.
2560

ร้านฟา้ดาต้า 45,000.00        ร้านฟา้ดาต้า 45,000.00       

5
จัดจ้างผลิตสปอร์ตประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนนา่น ประจ้าปี
การศึกษา 1/2560

800.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
161/2560  
ลว. 4ก.ค.
2560

นายบญัชา  เหมืองหม้อ 800.00             นายบญัชา  เหมืองหม้อ 800.00            

6

วัสดุหลักสูตรพฒันาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิตรายวิชานวดไทย ส้าหรับ
สามเณร ณ โรงเรียนวัดภูเก็ต อ.ปวั จ.
นา่น

4,910.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
162/2560  
ลว. 4ก.ค.
2560

ร้านพชัรสินทร์พาณิชย์ 4,910.00          ร้านพชัรสินทร์พาณิชย์ 4,910.00         

7

วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพฒันาทกัษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตรายวิชา การเพาะเหด็นางฟา้
ฮังการี ณ บา้นหว้ยโก๋น ต.หว้ยโก๋น อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นา่น

         7,045.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
163/2560  
ลว. 6ก.ค.
2560

ร้านสวนแสงจันทร์           7,045.00
สวนแสงจันทร์ โดยนาง
แสงจันทร์  วิทยศัก

         7,045.00



8

จ้างเหมาบริการรถตู้(คนขับและน้า้มัน
เชื้อเพลิง)ในโครงการจัดการความรู้เพือ่
เพิม่มูลค่าด้านการจัดการขยะชุมชน 
บา้นดอนมูลพฒันา จ.นา่น 
ปงีบประมาณ 2560 กิจกรรมที ่4 
ศึกษาดูงานพืน้ทีท่ีป่ระสบความส้าเร็จ

       20,000.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
164/2560  
ลว. 6ก.ค.
2560

หจก.รถตู้บา้นเอกสาร         20,000.00 หจก.รถตู้บา้นเอกสาร        20,000.00

9
เก้าอี้เลคเซอร์ จ้านวน 40 ตัว เงิน
รายได้สถานศึกษา คร้ังที ่2/2560

       51,600.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
165/2560  
ลว. 6ก.ค.
2560

ร้าน ธ ขวัญนคร         51,600.00 ร้าน ธ ขวัญนคร        51,600.00

10
เก้าอี้พลาสติก 300 ตัว เงินรายได้
สถานศึกษา คร้ังที ่2/2560

    84,000.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
166/2560  
ลว. 6ก.ค.
2560

ร้านปางค่าเฟอร์นเิจอร์และ
ตกแต่ง

    84,000.00
ร้านปางค่าเฟอร์นเิจอร์
และตกแต่ง

   84,000.00

11
เก้าอี้บนุวม 50 ตัว เงินรายได้
สถานศึกษาคร้ังที ่2/2560

       27,500.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
167/2560  
ลว. 6ก.ค.
2560

ร้านปางค่าเฟอร์นเิจอร์และ
ตกแต่ง

        27,500.00
ร้านปางค่าเฟอร์นเิจอร์
และตกแต่ง

       27,500.00



12
โต๊ะไม้ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 
ซม.เงินรายได้สถานศึกษาคร้ังที ่
2/2560

67,200.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
168/2560  
ลว. 6ก.ค.
2560

ร้าน ธ ขวัญนคร 67,200.00        ร้าน ธ ขวัญนคร 67,200.00       

13
พดัลมต้ังพืน้ 4 ตัว เงินรายได้
สถานศึกษา คร้ังที ่2/2560

7,800.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
170/2560  
ลว. 6ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,800.00          ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,800.00         

14
ตู้เหล็กขนาด 15 ล้ินชัก 3 ตู้ เงิน
รายได้สถานศึกษาคร้ังที ่2/2560

12,900.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
172/2560  
ลว. 7ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 12,900.00        ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 12,900.00       

15
ล้าโพงเคล่ือนทีพ่ร้อมไมโครโฟน 3 
เคร่ือง เงินรายได้สถานศึกษาคร้ังที ่
2/2560

10,350.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
173/2560  
ลว. 7ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 10,350.00        ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 10,350.00       



16
เคร่ืองท้าน้า้เย็นและน้า้ร้อน 7 เคร่ือง 
เงินรายได้สถานศึกษาคร้ังที ่2/2560

40,950.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
174/2560  
ลว. 7ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 40,950.00        ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 40,950.00       

17

วัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการความรู้ 
การฟืน้ฟพูืน้ทีภู่เขาหวัโล้นแบบมีส่วน
ร่วม จ.นา่น กิจกรรมที ่4.1 การ
เตรียมพืน้ทีเ่พาะกล้าไม้ในพืน้ทีฯ่ลฯ กับ
เกษตรกร 7 พืน้ที่

10,770.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
174.1/2560
  ลว. 7ก.ค.
2560

ร้านสวนแสงจันทร์ 10,770.00        ร้านสวนแสงจันทร์ 10,770.00       

18

ปา้ยไวนลิโครงการจัดการความรู้ การ
ฟืน้ฟพูืน้ทีภู่เขาหวัโล้นแบบมีส่วนร่วม 
จ.นา่น กิจกรรมที ่4.1 การเตรียมพืน้ที่
เพาะกล้าไม้ในพืน้ทีฯ่ลฯ กับเกษตรกร 
7 พืน้ที่

1,260.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
175/2560  
ลว. 7ก.ค.
2560

ร้านไอเดียพร้ินต้ิง 1,260.00          ร้านไอเดียพร้ินต้ิง 1,260.00         

19 ค่าน้า้ด่ืมประจ้าเดือน มิ.ย.2560 420.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
176/2560  
ลว. 12ก.ค.
2560

ร้านโชคอรุณ 420.00             ร้านโชคอรุณ 420.00            



20

จ้างเก็บแบบส้าภาษณ์นกัศึกษาและ
วิเคราะหข์้อมูลในโครงการการพฒันา
หลักสูตรระบบประกันสุขภาพไทย 
วิทยาลัยชุมชนนา่น

2,000.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
177/2560  
ลว. 12ก.ค.
2560

นายสนอง    ดีลัลลา 2,000.00          นายสนอง    ดีลัลลา 2,000.00         

21

จ้างเหมารถตู้รวมน้า้มันเชื้อเพลิง ใน
กิจกรรมที ่3 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ตามสถานการณ์ ปญัหา และความ
ต้องการของบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่ว
ในจังหวัดนา่น โครงการพฒันาขีด
ความสามารถบคุลากรด้านการ
ทอ่งเทีย่วและบริการ

12,500.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
178/2560  
ลว. 14ก.ค.
2560

หจก.รถตู้บา้นเอกสาร 12,500.00        หจก.รถตู้บา้นเอกสาร 12,500.00       

22

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที ่3 การ
ฝึกอบรมหลักสูตรตามสถานการณ์
ปญัหาและความต้องการของบคุลากร
ด้านการทอ่งเทีย่วในจังหวัดนา่นของ
โครงการพฒันาขีดความสามารถ
บคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วและบริการ
ฯลฯ

10,900.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
179/2560  
ลว. 14ก.ค.
2560

หจก.นา่นดูโอ คอฟฟี่ 10,900.00        หจก.นา่นดูโอ คอฟฟี่ 10,900.00       

23

ปา้ยไวนลิในกิจกรรมที ่3 การ
ฝึกอบรมหลักสูตรตามสถานการณ์
ปญัหาและความต้องการของบคุลากร
ด้านการทอ่งเทีย่วในจังหวัดนา่นของ
โครงการพฒันาขีดความสามารถ
บคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วและบริการ
ฯลฯ

4,500.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
180/2560  
ลว. 14ก.ค.
2560

ร้านหมีกราฟคิดีไซน์ 4,500.00          ร้านหมีกราฟคิดีไซน์ 4,500.00         



24

ค่าเช่าชุดอุปกรณ์ชงกาแฟลาเต้อาร์ต 
ในกิจกรรมที ่3 การฝึกอบรมหลักสูตร
ตามสถานการณ์ปญัหาและความ
ต้องการของบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่ว
ในจังหวัดนา่นของโครงการพฒันาขีด
ความสามารถบคุลากรด้านการ
ทอ่งเทีย่วและบริการฯลฯ

3,625.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
181/2560  
ลว. 14ก.ค.
2560

หจก.นา่นดูโอ คอฟฟี่ 3,625.00          หจก.นา่นดูโอ คอฟฟี่ 3,625.00         

25

ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารในกิจกรรมที ่3
  การฝึกอบรมหลักสูตรตาม
สถานการณ์ปญัหาและความต้องการ
ของบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วใน
จังหวัดนา่นของโครงการพฒันาขีด
ความสามารถบคุลากรด้านการ
ทอ่งเทีย่วและบริการฯลฯ

550.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
182/2560  
ลว. 14ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 550.00             ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 550.00            

26

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที ่6 จัด
ฝึกอบรมหลักสูตรตามสถานการณ์
ปญัหาและความต้องการด้านการ
จัดการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนในพืน้ที ่จ.
นา่น

5,150.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
183/2560  
ลว. 24ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,150.00          ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 5,150.00         

27

จ้างเหมาบริการรถยนต์โฟล์วีล (4x4) 
รวมน้า้มันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที ่31 
ก.ค.-2 ส.ค.60 ภายในจ.นา่น ใน
กิจกรรมที ่6 จัดฝึกอบรมหลักสูตรตาม
สถานการณ์ปญัหาและความต้องการ
ด้านการจัดการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนใน
พืน้ที ่จ.นา่น

7,500.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
184/2560  
ลว. 24ก.ค.
2560

หจก.รถตู้บา้นเอกสาร 7,500.00          หจก.รถตู้บา้นเอกสาร 7,500.00         



28

จัดท้าปา้ยไวนลิ ในกิจกรรมที ่6 จัด
ฝึกอบรมหลักสูตรตามสถานการณ์
ปญัหาและความต้องการด้านการ
จัดการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนในพืน้ที ่จ.
นา่น

3,000.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
185/2560  
ลว. 24ก.ค.
2560

ร้านหมีกราฟคิดีไซน์ 3,000.00          ร้านหมีกราฟคิดีไซน์ 3,000.00         

29
ซ้ือพัดลมติดผนัง เงินรายได้
สถานศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
คร้ังที่ 2

4,500.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
186/2560  
ลว. 24ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,500.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,500.00      

30
ซ้ือพัดลมเพดาน เงินรายได้
สถานศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
คร้ังที่ 2

3,200.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
187/2560  
ลว. 26ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,200.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,200.00      

31
งานอาคารสถานที่จัดซ้ือธงชาติ
ไทยประดับตามอาคารสถานที่ใน
วันที่ 28 ก.ย.60

860.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
188/2560  
ลว. 26ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 860.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 860.00        



32

วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิตรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

340.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
189/2560  
ลว. 26ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 340.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 340.00        

33

ถ่ายเอกสารการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิตรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

3,570.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
190/2560  
ลว. 26ก.ค.
2560

ร้านบา้นเอกสาร 3,570.00       ร้านบา้นเอกสาร 3,570.00      

34

หลักสูตรพัฒนาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิตราย
วิชาการท้ายาหม่องสมุนไพร ณ 
หอประชุมบา้นคลองชล ต.นาน้อย
 จ.น่าน

806.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
191/2560  
ลว. 26ก.ค.
2560

ร้านพัชรสินทร์พาณิชย์ 806.00         ร้านพัชรสินทร์พาณิชย์ 806.00        

35

หลักสูตรพัฒนาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิตราย
วิชาการท้าน้้าสมุนไพร ณ 
หอประชุมบา้นน้้าหนิ ต.เชียงของ
 อ.นาน้อย จ.น่าน

870.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
192/2560  
ลว. 26ก.ค.
2560

นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00         นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00        



36

วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรพัฒนาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต การท้า
ดอกไม้จันทน์ ณ รร.บา้นน้้าตวง 
อ.แม่จริม จ.น่าน

6,235.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
193/2560  
ลว. 27ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,235.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,235.00      

37

วัสดุอุปกรณ์ในโครงการการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
โครงการสวมหมวกใส่รองเทา้ให้
ภูเขาหวัโล้น จ.น่าน กิจกรรมที่ 5
 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

2,140.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
194/2560  
ลว. 27ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,140.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,140.00      

38

ผ้าทอพื้นเมืองในโครงการวิจัย
ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับผ้า
ทอพื้นเมืองน่านประจ้าปี
งบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 3
 การสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับผ้าทอ
พื้นเมื่องน่านผ่านการจัดฝึกอบรม
เชิงปฎิบติัการและส่งผ่านความรู้
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และองค์กร
ใหแ้ก่กลุ่มเปา้หมาย

8,850.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
195/2560  
ลว. 27ก.ค.
2560

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบา้น
เฮ้ีย โดยนางแพว ค้าภา
นุช

8,850.00       
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
บา้นเฮ้ีย โดยนางแพว 
ค้าภานุช

8,850.00      



39

วัสดุอุปกรณ์ในโครงการวิจัย
ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับผ้า
ทอพื้นเมืองน่าน กิจกรรมที่ 3 
การสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับผ้าทอพื้น
เมื่องน่านผ่านการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฎิบติัการและส่งผ่านความรู้เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์และองค์กร
ใหแ้ก่กลุ่มเปา้หมาย

1,106.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
196/2560  
ลว. 27ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,106.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,106.00      

40
วัสดุอุปกรณ์การสอบวัดความรู้
พื้นฐานนักศึกษาใหม่

700.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
197/2560  
ลว. 27ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 700.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 700.00        

41
จัดซ้ือกระดาษไข การสอบวัด
ความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่

3,852.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
198/2560  
ลว. 27ก.ค.
2560

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด 3,852.00       
บริษัท ริโซ่ (ประเทศ

ไทย) จ้ากัด
3,852.00      

42

วัสดุอุปกรณ์โครงการประชุม
อาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญา 
ในการจัดท้ารายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผลการ
ด้าเนินงานรายวิชา (มคอ.5)

3,068.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
199/2560  
ลว. 31ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,068.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,068.00      



43

ถ่ายเอกสารโครงการประชุม
อาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญา 
ในการจัดท้ารายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายงานผลการ
ด้าเนินงานรายวิชา (มคอ.5)

4,240.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
200/2560  
ลว. 31ก.ค.
2560

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 4,240.00       ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 4,240.00      

44
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในงานสาร
บรรณและงานธุรการ

1,650.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
201/2560  
ลว. 31ก.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,650.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,650.00      

45
จ้างท้าตรายาง 2 อัน ในงานสาร
บรรณและงานธุรการ

300.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
202/2560  
ลว. 31ก.ค.
2560

ร้านสมภพการยาง 300.00         ร้านสมภพการยาง 300.00        

46

จ้างซ่อมแซมอาคารหลักสูตร
สาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชน
น่าน เงินรายได้สถานศึกษา คร้ังที่
 2/2560

150,000.00 

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
203/2560  
ลว. 31ก.ค.
2560

นางทองศรี   วิลัยลักษณ์ 150,000.00  นางทองศรี  วิลัยลักษณ์ 150,000.00 



47

จ้างเหมารถตู้พร้อมน้้ามันเชื้อเพลิง
 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ
ปศุสัตว์ชุมชน กิจกรรมที่ 5 การ
จัดกระบวนการเรียนรู้การน้าเอา
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้ลง
สู่ชุมชนใหก้ับกลุ่มเปา้หมาย 
(จ้านวน 4 คัน)

36,000.00    

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
204/2560  
ลว. 31ก.ค.
2560

นายมนต์ญฤทธ์ิ   ภิญโญ 36,000.00    นายมนต์ญฤทธ์ิ  ภิญโญ 36,000.00   

48
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2560

1,380.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
205/2560  
ลว. 31ก.ค.
2560

ร้านเจริญภัณฑ์ 1,380.00       ร้านเจริญภัณฑ์ 1,380.00      

49
ค่าน้้าด่ืม ประจ้าเดือน กรกฎาคม
 2560

280.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
206/2560  
ลว. 31ก.ค.
2563

ร้านโชคอรุณ 280.00         ร้านโชคอรุณ 280.00        


