แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ : จ้างจัดงานมหกรรมส้มสีทองและสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
เป็นเงิน 1,071,660 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย
(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานการจัดงาน ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงานและหลังการ
จัดงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นเงิน 81,666 บาท
(2) กิจกรรมตกแต่งสถานที่จัดงาน/เวที/เครื่องเสียง/ฉากหลัง/พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นเงิน
146,666 บาท
(3) กิจกรรมพิธีเปิด เป็นเงิน 78,333 บาท
(4) กิจกรรมทัวร์สวนส้มชมเส้นทางวิถีเกษตรปลอดภัย เป็นเงิน 51,666 บาท
(5) กิจกรรมจาหน่ายส้มสีทอง สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน เป็นเงิน
83,333 บาท
(6) กิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายส้มสีทอง สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าอื่นๆ
เป็นเงิน 116,666 บาท
(7) กิจกรรมการจัดนิทรรศการมีชีวิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป็นเงิน
61,666 บาท
(8) กิจกรรมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดน่าน เป็นเงิน 81,666 บาท
(9) กิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ดนตรีพื้นบ้าน เป็นเงิน 251,666 บาท
(10) กิจกรรมการจัดเก็บสถิติผู้เข้าร่วมงาน รายได้จากการจาหน่ายสินค้า ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน
33,333 บาท
(11) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่ การอานวยความสะดวกและบริการ การรักษา
ความปลอดภัย การพยาบาล การจราจร การรักษาความสะอาด การบริการ ไฟฟ้า ห้องสุขา เป็นต้น
เป็นเงิน 68,333 บาท
(12) กิจกรรมการสรุปผลการดาเนินโครงการ เป็นเงิน 16,666 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด สุดฟ้าสยาม
5.2 .ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มหานทีแมกกาซีน
5.3 บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟ็คทอรี่ จากัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
6.1 นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
6.2 นางบุษรา ใจยศ
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6.3 นางสาวพิมพกานต์ อุตตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ

ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ : จ้างจัดงานมหกรรมส้มสีทองและสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 1 ธันวาคม 2564
เป็นเงิน1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานการจัดงาน ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงานและหลังการ
จัดงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นเงิน 81,666 บาท
(2) กิจกรรมตกแต่งสถานที่จัดงาน/เวที/เครื่องเสียง/ฉากหลัง/พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นเงิน
146,666 บาท
(3) กิจกรรมพิธีเปิด เป็นเงิน 78,333 บาท
(4) กิจกรรมทัวร์สวนส้มชมเส้นทางวิถีเกษตรปลอดภัย เป็นเงิน 51,666 บาท
(5) กิจกรรมจาหน่ายส้มสีทอง สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน เป็นเงิน
83,333 บาท
(6) กิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายส้มสีทอง สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าอื่นๆ
เป็นเงิน 116,666 บาท
(7) กิจกรรมการจัดนิทรรศการมีชีวิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป็นเงิน
61,666 บาท
(8) กิจกรรมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดน่าน เป็นเงิน 81,666 บาท
(9) กิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ดนตรีพื้นบ้าน เป็นเงิน 251,666 บาท
(10) กิจกรรมการจัดเก็บสถิติผู้เข้าร่วมงาน รายได้จากการจาหน่ายสินค้า ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน
33,333 บาท
(11) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่ การอานวยความสะดวกและบริการ การรักษา
ความปลอดภัย การพยาบาล การจราจร การรักษาความสะอาด การบริการ ไฟฟ้า ห้องสุขา เป็นต้น
เป็นเงิน 68,333 บาท
(12) กิจกรรมการสรุปผลการดาเนินโครงการ เป็นเงิน 16,666 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด สุดฟ้าสยาม
5.2 .ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มหานทีแมกกาซีน
5.3 บริษัท เคาน์เตอร์พอยท์ แฟ็คทอรี่ จากัด
5. รายชื่อผู้รับผิดชอบกาหนดราคากลาง
5.1 นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
5.2 นางบุษรา ใจยศ
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5.3 นางสาวพิมพกานต์ อุตตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ

