
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการตัดตุง ต้องลาย  
ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมบ้านปรางค์ หมู่ที่ 8 ต าบลปัว อ าเภอปัว  

จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการตัดตุง 
ต้องลาย ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมบ้านปรางค์ หมู่ที่ 8 ต าบลปัว อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

 1. กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 25 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,875.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 2. กระดาษอังกฤษสีทอง จ านวน 70 แผ่น  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านรวมมิตร
สรรพสินค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 420.00 บาท (สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 3. กระดาษอังกฤษสีเงิน จ านวน 70 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 420.00 บาท (สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 4. กระดาษอังกฤษสีเขียว จ านวน 50 แผ่น ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านรวมมิตร
สรรพสินค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 5. กระดาษอังกฤษสีบานเย็น จ านวน 50 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตร
สรรพสินค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 6. กระดาษอังกฤษสีน้ าเงิน จ านวน 50 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตร
สรรพสินค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 7. กระดาษอังกฤษสีแดง จ านวน 50 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น          
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 8. กระดาษสาเบอร์ 2 จ านวน 50 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
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 9. กระดาษว่าว คละสี จ านวน 10 โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 240.00 บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น         
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 10. กาวลาเท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์ จ านวน 6 กระปุก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวม
มิตรสรรพสินค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 330.00 (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 11. ดินสอ จ านวน 4 โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 160.00 (หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 12. ยางลบ จ านวน 25 ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 125.00 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 13. ผ้า จ านวน 50 เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รา้นรวมมิตรสรรพสินค้า โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500.00 (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 

 ประกาศ ณ วันที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

  
 
                (นายสุเมษ สายสูง) 

                                       ผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติราชการแทน 
                                       ผูอ้ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


