


ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1

ค่าเช่ารถตู้(เอนกประสงค์ 12 ท่ีน่ัง) 
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2566 ด้วยวิธีการ e-bidding 
งวดท่ี 32 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

20,233.33     

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) สัญญาเช่า
 เลขท่ี 1/2562 ลว 1

 ต.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต
โยต้าน่านผู้จ าหน่ายโตโยต้า

      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 32 ประจ าเดือนพฤษภาคม  2564

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

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร 
อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 งวดท่ี 4 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

7,490.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

18/2564 ลว 1 ต.ค.
 63

บริษัท เจนคอม เอลิเว
เตอร์ จ ากัด

        7,490.00
บริษัท เจนคอม เอลิเว
เตอร์ จ ากัด

       7,490.00

4
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนเมษายน 
2564

6,720.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
229/2564 ลว 3 

พ.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์ บริการ

        6,720.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งไตร
รัตน์ บริการ

       6,720.00

5 ซ้ือวัสดุงานอาคารสถานท่ี 2,125.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
230/2564 ลว 3 

พ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        2,125.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       2,125.00

6 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในวันฉัตรมงคล 64 380.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
231/2564 ลว 3 

พ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

           380.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

          380.00

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤษภาคม 2564
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.2564 เดือนพฤษภาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

7 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
232/2564 ลว 6 

พ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
        3,000.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
       3,000.00

8
ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง ประจ าเดือนเมษายน 
2564

435.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 
233/2564 ลว 6 

พ.ค. 64

ร้านน ้าด่ืมหนองเต่านา

ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค้าอ้าย

           435.00

ร้านน ้าด่ืมหนองเต่านา

ใหม่พัฒนา โดยนางยุพิน 
งานค้าอ้าย

          435.00

9
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
ประชุมสิริเบญญา 3

2,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 
234/2564 ลว 6 

พ.ค. 64
นายขจรศักด์ิ เขียวไสว         2,000.00 นายขจรศักด์ิ เขียวไสว        2,000.00

10 จ้างซ่อมแซมเสาธงชาติ วิทยาลัยชุมชนน่าน 10,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

235/2564 ลว 13 
พ.ค. 64

นายสมควร มุตถาวงศ์       10,000.00 นายสมควร มุตถาวงศ์      10,000.00

11

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มส าหรับ
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและส่งเสริมการเรียน
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการท าบทเรียน
ออนไลน์รูปแบบ Youtube โครงการ
บทเรียนออนไลน์

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

236/2564 ลว 13 
พ.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส้าอางค์
อินทร์

        6,000.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส้าอางค์
อินทร์

       6,000.00

12

จ้างท ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ส าหรับ
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและส่งเสริมการเรียน
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการท าบทเรียน
ออนไลน์รูปแบบ Youtube โครงการ
บทเรียนออนไลน์

4,500.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

237/2564 ลว 13 
พ.ค. 64

ร้านกาฟิลด์แอนด์ฟิล์ม 

โดยนางวราภรณ์ หน่อม๊อก
        4,500.00

ร้านกาฟิลด์แอนด์ฟิล์ม 

โดยนางวราภรณ์ หน่อม๊อก
       4,500.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤษภาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

13

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการท าบทเรียนออนไลน์รูปแบบ 
Youtube โครงการบทเรียนออนไลน์

1,050.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

238/2564 ลว 13 
พ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

        1,050.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน
มีเดีย

       1,050.00

14
ซ้ือสายชาร์จแบตเตอร่ีโน้ตบุ๊คห้องประชุม 
วิทยาลัยชุมชนน่าน

3,780.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

239/2564 ลว 14 
พ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

        3,780.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

       3,780.00

15

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1 ถอดบทเรียน
เรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน โครงการ
การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่าน
รูปแบบเชิงช่างศิลป์ให้หัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน

3,890.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

240/2564 ลว 14 
พ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

        3,890.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

       3,890.00
งบ อพท. 
2563

16

จ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการการศึกษาอัต
ลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิง
ช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ระยะเวลา 
3 เดือน 15 วัน

52,500.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

241/2564 ลว 14 
พ.ค. 64

นางสาวตระการรัตน์ สัต

ยวงค์
      52,500.00

นางสาวตระการรัตน์ สัต

ยวงค์
     52,500.00

งบ อพท. 
63

17
ซ้ือหนังสือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

2,932.20       
เฉพาะเจาะจง บส. 

242/2564 ลว 19 
พ.ค. 64

บริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จ้ากัด         2,932.20 บริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จ้ากัด        2,932.20

18
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564

5,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

243/2564 ลว 19 
พ.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฏฐ์พัช ส้าอางค์
อินทร์

        5,000.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 

โดยนายณัฏฐ์พัช ส้าอางค์
อินทร์

       5,000.00



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤษภาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

19
ซ้ือวัสดุ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

20,177.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

244/2564 ลว 19 
พ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน

มีเดีย
      20,177.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน

มีเดีย
     20,177.00

20
ซ้ือวัสดุสารสนเทศ สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

15,370.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

245/2564 ลว 19 
พ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

      15,370.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์
ดอทคอม กรุ๊ป

     15,370.00

21

ซ้ือวัสดุโรเนียวส าหรับการศึกษารายหัว 
หลักสูตรอนุปริญญาภายใต้แผนงาน
พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

4,066.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

246/2564 ลว 20 
พ.ค. 64

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)

 จ้ากัด
        4,066.00

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)

 จ้ากัด
       4,066.00

22

ซ้ือวัสดุส าหรับการศึกษารายหัว หลักสูตร
อนุปริญญาภายใต้แผนงานพ้ืนฐานการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตท่ี 1
 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนน่าน

32,367.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

247/2564 ลว 20 
พ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

      32,367.00
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 
โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน

     32,367.00

23

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมท่ี
 2.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเท่ียวเวียงว
รนคร หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยเวียงวรนคร

945.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

248/2564 ลว 21 
พ.ค. 64

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส้าอางค์

อินทร์
           945.00

ร้านน้องถ่ายเอกสารค่ะ 
โดยนายณัฏฐ์พัช ส้าอางค์

อินทร์
          945.00

24

ซ้ือวัสดุกิจกรรม U2T เวียงวรนคร สู้ภัย 
Covid-19 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

9,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

249/2564 ลว 21 
พ.ค. 64

นางณัฐรดา อุดค้าเท่ียง         9,000.00 นางณัฐรดา อุดค้าเท่ียง        9,000.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤษภาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

25

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสตีก
เกอร์ โครงการ กิจกรรม U2T เวียงวรนคร
 สู้ภัย Covid-19 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

1,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

250/2564 ลว 21 
พ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

        1,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อิงค์
เบอร์ร่ี

       1,000.00 U2T

26
จ้างพิมพ์ไวนิลแจ้งเตือนพ้ืนท่ีการแพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

450.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

251/2564 ลว 21 
พ.ค. 64

ร้านไอเดียพริ นติ ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์
           450.00

ร้านไอเดียพริ นติ ง โดย

นายรักเกียรติ พรมไชยวงค์
          450.00

27
ซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน เดือน
มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

795.00          
เฉพาะเจาะจง บส. 

252/2564 ลว 24 
พ.ค. 64

ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

           795.00
ร้านเจริญภัณฑ์ โดยนายสุ
รชาติ ปังสุวรรณ

          795.00

28

ซ้ือวัสดุระบบน้ า กิจกรรมท่ี 4 เสริมสร้าง
เครือข่ายการประสานงานและการท างาน
ร่วมกันฯ ในการพัฒนาการใช้และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรในชุมชน โซ่
ข้อกลาง โครงการวิจัยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนชาติพันธ์ุน่าน กรณีศึกษาพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน

240,275.00   
เฉพาะเจาะจง บส. 

253/2564 ลว 25 
พ.ค. 64

นายวีระวัฒน์ เรืองรินทร์     240,275.00 นายวีระวัฒน์ เรืองรินทร์    240,275.00
งบ สกสว.
 2564



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤษภาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

29

จ้างขุดห้วยกิจกรรมท่ี 4 เสริมสร้าง
เครือข่ายการประสานงานและการท างาน
ร่วมกันฯ ในการพัฒนาการใช้และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรในชุมชน โซ่
ข้อกลาง โครงการวิจัยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนชาติพันธ์ุน่าน กรณีศึกษาพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน

52,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

254/2564 ลว 25 
พ.ค. 64

นายวีระวัฒน์ เรืองรินทร์       52,000.00 นายวีระวัฒน์ เรืองรินทร์      52,000.00
งบ สกสว.
 2564

30

ซ้ือวัสดุ กิจกรรมท่ี 6 สรุปและรายงานผล
การด าเนินโครงการวิจัยพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนไทล้ือ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

20.00            
เฉพาะเจาะจง บส. 

255/2564 ลว 25 
พ.ค. 64

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
             20.00

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 

โดยนางสงวนศรี แซ่ห่าน
            20.00

งบ สกสว.
 2563

31

จ้างเหมาจัดท าวีดีโอในการเผยแพร่องค์
ความรู้ โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือ
แข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์ 
หัตถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ปีงบประมาณ 2564

35,000.00     
เฉพาะเจาะจง บส. 

256/2564 ลว 25 
พ.ค. 64

ร้านบีเค มีเดีย แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนายภาณุพงศ์

 พิศจาร
      35,000.00

ร้านบีเค มีเดีย แอนด์ 
พริ นติ ง โดยนายภาณุพงศ์

 พิศจาร
     35,000.00

งบ อพท. 
2563

32
ซ้ือวัสดุ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ กิจกรรม 
U2T ต าบลน้ าป้ัว สู้ภัย Covid-19

8,600.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

257/2564 ลว 27 
พ.ค. 64

นายสหัส สุขบรรจง         8,600.00 นายสหัส สุขบรรจง        8,600.00 U2T

33

จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์และสต๊ิกเกอร์ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ กิจกรรม U2T 
ต าบลน้ าป้ัว สู้ภัย Covid-19

1,400.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

258/2564 ลว 27 
พ.ค. 64

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 

พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
        1,400.00

ร้านพีพี ดีไซน์ แอนด์ 

พริ นติ ง โดยนางธัญญา

ลักษณ์ ป้องแก้ว
       1,400.00 U2T



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤษภาคม 2564
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ี งานจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า
  วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จ้าง/เช่า

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ

34

เช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน กิจกรรมท่ี 2.2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการท่องเท่ียวเวียงวรนคร 12 - 13 
มิถุนายน 2564

6,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

259/2564 ลว 28 
พ.ค. 64

นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์         6,000.00 นางสุคนธ์มาศ วารีทิพย์        6,000.00 U2T

35

จ้างรถรับจ้างพร้อมคนขับและน้ ามัน
ส าหรับการน าเท่ียว โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
กิจกรรมท่ี 2.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเท่ียว
เวียงวรนคร 13 มิถุนายน 2564

3,000.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

260/2564 ลว 28 
พ.ค. 64

นายวรวุฒิ เนตรทิพย์         3,000.00 นายวรวุฒิ เนตรทิพย์        3,000.00 U2T

36

ซ้ือวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563

6,610.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

261/2564 ลว 31 
พ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน

มีเดีย
        6,610.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ริมน่าน

มีเดีย
       6,610.00

37

ซ้ือวัสดุงานสารสนเทศ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการบัญชี ประจ าภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

1,190.00       
เฉพาะเจาะจง บส. 

262/2564 ลว 31 
พ.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
        1,190.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รุ่งศิลป์

ดอทคอม กรุ๊ป
       1,190.00


