
แนวทางก
หน่วยงาน
กลางเกี่ยว
พระราชบั
พระราชบั
ประกาศร
ไว้ในเว็บไซ
กรมบัญชีก

นครน่าน 
รายละเอีย
เงินงบปร
6,890,6
ราคา เพ่ือ
ราคากลาง
 

  
    
  
 
 
            

 

 

 

 

เรื่อง การ
หอ

ตามห
การประกาศ
นของรัฐ เพ่ือใ
วกับการจัดซื้
บัญญัติการจัด
บัญญัติการจัด
รายละเอียดขอ้
ซต์ของหน่วยง
กลาง น้ัน 

วิทยา
 วิทยาลัยชุมช
ยดคุณลักษณ์
ระมาณ 6,89
600.00 บาท
อให้ประชาชน
งการจัดซื้อดัง

 

                  

เปดิเผยราคา
ออัตลักษณน์ค

หนังสือกรมบั
รายละเอียด
ให้หน่วยงานข
้อจัดจ้างของห
ดซื้อจัดจ้างแล
ดซื้อจัดจ้างแ
อมูลราคากลา
งานของรัฐและ

าลัยชุมชนน่า
ชนน่าน ประ
เฉพาะของพัส
90,600.00
ท (หกล้านแปด
สามารถเข้าต
งกล่าวข้างต้น 

                 

ประกา
ากลางและกา
ครน่าน วิทยา

ัญชีกลาง ด่วน
ข้อมูลราคาก
ของรัฐดําเนิน
หน่วยงานขอ
ละการบริหาร
ละการบริหา
างและคํานวณ
ะเว็บไซต์ศูนย์ข

าน ได้จําทํารา
จําปีงบประม
สดุ วิทยาลัยชุ
0 บาท (หกล้
ดแสนเก้าหมืน่
รวจดูได้ และ
 รายละเอียดป

 
                  

าศวิทยาลัยชุ
ารคํานวณราค
าลัยชุมชนนา่

นที่สุด ที่ กค 
กลางและการ
นการประกาศ
งรัฐไปในแนว
รพัสดุภาครัฐ 
ารพัสดุภาครั
ณราคากลางสํา
ข้อมูลการจัดซื

าคากลางตาม
มาณ ๒๕๖4 
ชุมชนน่านกําห
ล้านแปดแสน
นหกร้อยบาทถ
ะขอประกาศป
ปรากฏตามเอ

ประกา

    ผู้อํานวยกา
               ผู้

 
ชมุชนน่าน 
คากลางการจ้
าน ประจาํปีงบ

 0405.3/ว 4
รคํานวณราค
ศรายละเอียด
วทางเดียวกัน
 พ.ศ. 2560
ัฐ พ.ศ. 256
าหรับการจัดซื
ซื้อจัดจ้างภาค

มโครงการจ้า
 จํานวน 1 
หนด) กําหนด
นเก้าหมื่นหก
ถ้วน) จึงขอเปิ
ประชาสัมพันธ์
อกสารแนบท้า

าศ ณ วันที่ 23

       (นายสุเ
ารวิทยาลัยชุม
้อํานวยการสถ

จ้างจัดทาํนทิร
บประมาณ ๒

453 ลงวันที
คากลางเกี่ยว
ข้อมูลราคาก

น และสอดคล้
 และระเบี

60 และได้กํา
ซื้อจัดจ้างที่มีว
รัฐ www.gpro

งจัดทํานิทรร
งาน (รายล

ดระยะเวลาแล้
ร้อยบาทถ้วน
ปิดเผยข้อมูลร
ธ์การเปิดเผยร
ายประกาศน้ี 

3 พฤศจิกายน

เมษ สายสูง) 
มชนน่าน ปฏิบ
ถาบันวิทยาลยั

รรศการถาวร
๒๕๖4   

ที่ 3 ตุลาคม 
วกับการจัดซื้อ
ลางและการค

ล้องกับแนวทา
บียบที่ออกมา
าหนดให้หน่ว
วงเงินเกิน 50
ocurement.go

รศการถาวร ห
ละเอียดตามป
ล้วเสร็จ 240
น) จํานวนเงิน
ราคากลางและ
ราคากลางและ
 

น พ.ศ. ๒๕๖๓

 
บัติราชการแท
ยชุมชน 

ร  

 2561 แจ้ง
อจัดจ้างของ
คํานวณราคา
างปฏิบัติตาม
ตามความใน
ยงานของรัฐ

00,000 บาท
o.th ของ

หออัตลักษณ์
ประมาณการ
0 วัน จํานวน
นราคากลาง 
ะการคํานวณ
ะการคํานวณ

๓ 

ทน             



แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ช่ือโครงการ จัดจ้างทํานิทรรศการถาวรหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจําปีงบประมาณ 2564 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,890,600 บาท 

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
    เป็นเงิน 6,890,600 บาท 
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 6,890,600 บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 สืบราคาจากผู้มีอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานจ้างโดยตรง (ราคาตามท้องตลาด) จํานวน 3 ร้าน ดังน้ี 
 1. บริษัท คีรี  ครีเอช่ัน จํากัด   
 2. บริษัท อินบีทวีน  จํากัด  
 3. บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จํากัด   

5.2 สอบถามจากหน่วยงานราชการที่เคยจัดจ้าง จํานวน 3 แห่ง ดังน้ี 
 1. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาค

พายัพ เชียงใหม่ สาขาสถาปตัยกรรม 
 2. สํานักงานบริหารวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
 3. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.พ้ืนที่

พิเศษเมืองเก่าน่าน 
5.3 สืบรายละเอียดทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

6. รายช่ือเจ้าหน้าที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)       

    6.1  นายยุทธภูมิ สปุระการ        ผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน        ประธานคณะกรรมการ   

    6.2  นางสาวชรัสนันท์  ตาชม      รองผูอํ้านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน          กรรมการ 

    6.3  นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักด์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ           
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