
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมน่านร่วมสมัย 

ภาพวาดจิตรกรรม เทคนิคการใช้สีโบราณภูมิปัญญาน่าน โครงการศูนย์น่านศึกษาและ 
หออัตลักษณ์นครน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีโครงการซื้อวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมน่านร่วม
สมัยภาพวาดจิตรกรรม เทคนิคการใช้สีโบราณภูมิปัญญาน่าน โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นคร
น่าน ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

 1. แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 5 ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ 
วื้อกุลนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 2. พู่กันกลม เบอร์ 00 จ านวน 50 ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ 
วื้อกุลนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 900.00 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น        
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 3. พู่กันกลม เบอร์ 5 จ านวน 50 ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ 
วื้ อกุ ลนันท์  โดยเสนอราคา เป็น เงินทั้ งสิ้ น  1 ,250 .00  บาท  (หนึ่ งพั นสองร้อยห้ าสิบบาทถ้วน )                  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 4. ดินสอ จ านวน 5 โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์      
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง        
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 5. ยางลบ จ านวน 50 ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง       
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 6. กาวลาเท็กซ์ จ านวน 5 กระปุก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่  ร.ต.หญิงศุภกานต์ 
วื้อกุลนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 275.00 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 7. จานสี จ านวน 50 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์     
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 8. เฟรมเขียนรูป ขนาด A4 จ านวน 50 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิง        
ศุภกานต์  วื้อกุลนันท์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ งสิ้น  7 ,500.00  บาท (เจ็ดพันห้ าร้อยบาทถ้วน)                   
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
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 9. ผ้าดิบ จ านวน 15 เมตรผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์      
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 975.00 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น        
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 10. สีฝุ่นสีชาด จ านวน 1 ขีด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 720.00 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 11. สีฝุ่นสีคราม จ านวน 1 ขีด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์           
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น        
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 12. สีฝุ่นสีเขียวตังแช จ านวน 1 ขีด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ 
วื้อกุลนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 850.00 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 13. สีฝุ่นสีเสน จ านวน 2 ขีด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 655.00 บาท (หกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 14. กาวกระถิน จ านวน 1 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ 
วื้อกุลนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 15. ดินสอพอง จ านวน 5 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ 
วื้อกุลนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น       
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 16. กระดาษไข จ านวน 1 รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง       
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 17. กระดาษ A4 จ านวน 1 รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ วื้อกุลนันท์
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 125.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 18. ไม้อัด ขนาด A4 จ านวน 50 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกานต์ 
วื้ อกุ ลนันท์  โดยเสนอราคา เป็น เงินทั้ งสิ้ น  1 ,750 .00  บาท  (หนึ่ งพั น เจ็ดร้อยห้ าสิบบาทถ้วน )                      
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  
 

  ประกาศ ณ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

  
 
              (นายสุเมษ สายสูง) 

                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติราชการแทน 
                                   ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 


