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ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 22 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

20,233.33      

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

สัญญาเช่า เลขท่ี 
1/2562 ลว 1 

ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโต
โยต้า

20,233.33    

2

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2566 ด้วยวิธีการ 
e-bidding 
งวดท่ี 22 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

35,560.00      

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

สัญญาเช่า เลขท่ี 
2/2562 ลว 27 

พ.ย. 61

บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

35,560.00    
บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

35,560.00    

3
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
อาคารสิริเบญญา จ านวน 1 ตัว งวดท่ี 5 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

7,490.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
 23/2563 ลว 4

 ต.ค. 63

บริษัท เจนคอมเอลิเว
เตอร์

7,490.00       
บริษัท เจนคอมเอลิเว
เตอร์

7,490.00      

4

เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน
 จ านวน 33 เคร่ือง ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - กันยายน 2563 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

99,000.00      

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาเช่า เลขท่ี 
3/2563 ลว 21 

เม.ย. 63

บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

99,000.00    
บริษัท กู้ดสปีด 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

99,000.00    

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563
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.2563 เดือนกรกฎาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

5
จ้างก่อสร้างร้ัว คสล. และ โรงจอดรถ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (งานก่อสร้างร้ัว คสล.
 1.8 x 144 ม. งวดท่ี 2)

205,200.00    

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

สัญญาเช่า เลขท่ี 
1/2563 ลว 27 

เม.ย. 63

บริษัท เอสบี อิเล็คทริค
 จ ากัด

205,200.00  
บริษัท เอสบี อิเล็คทริค
 จ ากัด

205,200.00  

6
จ้างก่อสร้างร้ัว คสล. และ โรงจอดรถ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน (งานก่อสร้างโรงจอด
รถ 7 x 37 ม. งวดท่ี 2)

184,620.00    

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

สัญญาเช่า เลขท่ี 
2/2563 ลว 27 

เม.ย. 63

บริษัท เอสบี อิเล็คทริค
 จ ากัด

184,620.00  
บริษัท เอสบี อิเล็คทริค
 จ ากัด

184,620.00  

7
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ส านักงาน

36,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
189/2563 ลว 1

 ก.ค. 63

นางสาวอัญชัน ทิพย์
แสนชัย

36,000.00    
นางสาวอัญชัน ทิพย์
แสนชัย

36,000.00    

8
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 
2563

3,800.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
 190/2563 ลว 

2 ก.ค. 63

ร้านน่านก๊อปป้ี & 
เซอร์วิส

3,800.00       
ร้านน่านก๊อปป้ี & 
เซอร์วิส

3,800.00      

9
จ้างเขียนแบบซ่อมแซมห้องน้ าอาคารสิริ
เบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

13,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
 191/2563 ลว 

2 ก.ค. 63
นายณัฐดนัย ปาค า 13,000.00    นายณัฐดนัย ปาค า 13,000.00    

10

ซ้ือวัสดุโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

4,200.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
 192/2563 ลว 

2 ก.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,200.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,200.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

11

จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 
63 วิทยาลัยชุมชนน่าน

360.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
 193/2563 ลว 

2 มิ.ย. 63
ร้านไอเดียพร้ินต้ิง 360.00         ร้านไอเดียพร้ินต้ิง 360.00         

12

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ใน
ระหว่างวันท่ี 16 - 17 ก.ค. 63 ณ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

4,500.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
 194/2563 ลว 

3 ก.ค. 63

ร้านแก้ว โดยนางบัวค า
 ศรีค าสุข

4,500.00       
ร้านแก้ว โดยนางบัวค า 
ศรีค าสุข

4,500.00      

13

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ในระหว่างวันท่ี 16 - 
17 ก.ค. 63 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

3,500.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
195/2563 ลว 3

 ก.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,500.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,500.00      

14

ซ้ือกระเป๋าส าหรับบรรจุเอกสารพร้อม
สกรีนโครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ในระหว่างวันท่ี 16 - 
17 ก.ค. 63 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

4,500.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
196/2563 ลว 3

 ก.ค. 63

ร้านกาฟิลด์ แอนด์ ฟิล์ม
 โดยนางวราภรณ์ 
หน่อม๊อก

4,500.00       
ร้านกาฟิลด์ แอนด์ ฟิล์ม
 โดยนางวราภรณ์ 
หน่อม๊อก

4,500.00      

15

ซ้ือน้ ามันส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า วิทยาลัย
ชุมชนน่าน ส าหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์
ภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
มิถุนายน 2563

600.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
197/2563 ลว 3

 ก.ค. 63
หจก.เต็งไตรรัตน์ 600.00         หจก.เต็งไตรรัตน์ 600.00         



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

16
ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดหญ้าส าหรับ
งานตกแต่งภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยชุมชน
น่าน

1,680.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
198/2563 ลว 3

 ก.ค. 63
ร้านสน่ันการช่าง 1,680.00       ร้านสน่ันการช่าง 1,680.00      

17
ซ้ือชุดกุญแจส าหรับห้องพักนักศึกษา 
อาคารไม้ทิศเหนือ ช้ัน 2 วิทยาลัยชุมชน
น่าน

850.00           
เฉพาะเจาะจง บส.

199/2563
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 850.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 850.00         

18
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการวิทยาลัย
ชุมชนน่านประจ าเดือนมิถุนายน 2563

9,200.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
200/2563 ลว 3

 ก.ค. 63
หจก.เต็งไตรรัตน์ 9,200.00       หจก.เต็งไตรรัตน์ 9,200.00      

19
ซ้ือวัสดุ งานอาคารสถานท่ี ส าหรับจัด
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ วิทยาลัยชุมชนน่าน

1,200.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
201/2563 ลว 

10 ก.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,200.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,200.00      

20
ซ้ืออุปกรณ์ท่อส่งน้ าส าหรับเคร่ืองสูบน้ า 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

5,900.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
202/2563 ลว 

10 ก.ค. 63

บริษัท พรพรหมปิยะ 
จ ากัด

5,900.00       
บริษัท พรพรหมปิยะ 
จ ากัด

5,900.00      

21

จ้างผลิตส่ือออนไลน์รายวิชา Courework 
Struture หลากเร่ืองร้อยลายต านาน
ผ้าซ่ินน่าน โครงการศูนย์น่านศึกษาและ
หออัตลักษณ์นครน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563

30,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
203/2563 ลว 

10 ก.ค. 63
นายภาณุพงศ์ พิศจาร 30,000.00    นายภาณุพงศ์ พิศจาร 30,000.00    



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

22

ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 2.2 
กิจกรรมน่านร่วมสมัยภาพวาดจิตรกรรม
เทคนิคการใช้สีโบราณภูมิปัญญาน่าน 
โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์
นครน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2563

20,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
204/2563 ลว 

13 ก.ค. 63

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศุภ
กานต์ ว้ือกุลนันท์

20,000.00    
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศุภ
กานต์ ว้ือกุลนันท์

20,000.00    

23
จ้างท าสต๊ิกเกอร์โลโก้วิทยาลัยชุมชนน่าน
เพ่ือใช้ติดรถยนต์ราชการ

270.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
205/2563 ลว 

13 ก.ค. 63

ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซต์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

270.00         
ร้านบุ๊คโฟกัสดีไซต์ โดย
นายพุทธพร ปิติบัณฑิต

270.00         

24
ซ้ือน้ ายาล้างรถ เพ่ือใช้ในการบ ารุงรักษา
สภาพสีรถยนต์ราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน

280.00           
เฉพาะเจาะจง บส.
206/2563 ลว 

13 ก.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 280.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 280.00         

25

ซ้ือวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมจิตอาสาให้กับนักศึกษา
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนน่าน

24,500.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
207/2563 ลว 

15 ก.ค. 63
หจก.ณฤดีทิพยพาณิช 24,500.00    หจก.ณฤดีทิพยพาณิช 24,500.00    

26
จ้างซ่อมอาคารอุทยานความรู้กินได้ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

45,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
208/2563 ลว 

22 ก.ค. 63
นายวัชระ ค ามูลอิน 45,000.00    นายวัชระ ค ามูลอิน 45,000.00    

27

เช่าห้องประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมท่ี 3 การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนน่าน 3 ส.ค. 63

2,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
209/2563 ลว 

22 ก.ค. 63
โรงแรมเวียงแก้ว 2,000.00       โรงแรมเวียงแก้ว 2,000.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

28

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 กิจกรรมท่ี 3 
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชนน่าน

8,954.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
210/2563 ลว 

22 ก.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 8,954.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 8,954.00      

29

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 กิจกรรมท่ี 3 
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชนน่าน

9,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
211/2563 ลว 

24 ก.ค. 63

ร้านโชคศิรกมลวัสดุ
ก่อสร้าง โดยนางขวัญ
กมล อินสบหลบ

9,000.00       
ร้านโชคศิรกมลวัสดุ
ก่อสร้าง โดยนางขวัญ
กมล อินสบหลบ

9,000.00      

30

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อม
พนักงานขับรถและน้ ามันเช้ือเพลิง 
โครงการน่านศึกษาและหออัตลักษณ์นคร
น่าน กิจกรรมท่ี 1.6 แลกเปล่ียนเรียนรู้
การบริหารจัดการหออัตลักษณ์ คร้ังท่ี 1 ณ
 สถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันท่ี 3 - 5 ส.ค. 63 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14,000.00      
เฉพาะเจาะจง บส.
212/2563 ลว 

24 ก.ค. 63
หจก.รถตู้บ้านเอกสาร 14,000.00    หจก.รถตู้บ้านเอกสาร 14,000.00    

31

ซ้ือวัสดุกิจกรรมจิตรกรรมฝาพนังวัด
ภูมินทร์ สกุลช่างน่าน โครงการจัดการ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เพ่ือยกระดับสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

7,335.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
213/2563 ลว 

24 ก.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,335.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 7,335.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

32

ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าเดือน
สิงหาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 
2563

1,125.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
214/2563 ลว 

24 ก.ค. 63

ร้านเจริญภัณฑ์ โดย
นายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,125.00       
ร้านเจริญภัณฑ์ โดย
นายสุรชาติ ปังสุวรรณ

1,125.00      

33

ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 กิจกรรมการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ 2563 
หลักสูตรนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ

4,245.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
215/2563 ลว 

24 ก.ค. 63

ร้านดอกไม้น่านโจ้ 47 
โดยนายชวน กันใจมา

4,245.00       
ร้านดอกไม้น่านโจ้ 47 
โดยนายชวน กันใจมา

4,245.00      

34
ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุงงานอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

6,350.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
216/2563 ลว 

24 ก.ค. 63

บริษัท พรพรหมปิยะ 
จ ากัด

6,350.00       
บริษัท พรพรหมปิยะ 
จ ากัด

6,350.00      

35

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร
การประดิษฐ์โคมไฟล้านนาวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชมชนเมืองน่าน 
ระหว่างวันท่ี 5 ส.ค. - 10 ก.ย. 63 ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลและ ต าบลและ 
อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

6,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
217/2563 ลว 

31 ก.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,000.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,000.00      



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกรกฎาคม 2563
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

36

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร
การประดิษฐ์โคมไฟล้านนาวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชมชนเมืองน่าน 
ระหว่างวันท่ี 7 - 24 ส.ค. 63 ณ 
หอประชุมบ้านสบกอน ต าบลเชียงกลาง 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

6,000.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
218/2563 ลว 

31 ก.ค. 63
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,000.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,000.00      

37

ซ้ือวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน ณ หอประชุมบ้านปรางค์ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่า (10 - 19 ส.ค. 63)
 จ านวน 23 รายการ

3,728.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
219/2563 ลว 

31 ก.ค. 63
นางคนองนิตย์ มะโนปิง 3,728.00       นางคนองนิตย์ มะโนปิง 3,728.00      

38
ซ้ือหลอดไฟส าหรับติดห้องเรียนภายใน
ศูนย์การเรียนอ าเภอเมือง วิทยาลัยชุมชน
น่าน

3,870.00        
เฉพาะเจาะจง บส.
220/2563 ลว 

31 ก.ค. 63

ร้านเอทีการไฟฟ้า โดย
นายศุภฤกษ์ วรินทร์

3,870.00       
ร้านเอทีการไฟฟ้า โดย
นายศุภฤกษ์ วรินทร์

3,870.00      


