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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่มิใช่งานก่อสร้าง

Budget and Reference Price (Cost Estimated) for Non Construction Work
|

|

1.  ชื่อโครงการ (Project Name) การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม
ฐานหนองมะขาม-ไอ (NMM-I) และ ทับแรด-เอ (TRT-A) แปลงเอส 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ (Project Owner Department) PS1/F

บริษัท (Company)

- PTTEP Siam Limited

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (Budget) 1,500,000.00 บาท THB

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Reference Price as of Date 15/03/2018

เป็นเงิน (amount) 1,257,500.00 บาท THB

4.   ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Source of Estimated Price

[   ]
การจัดหาพัสดุตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ

[ / ] การจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

4.1 [   ] ราคาจัดหาในอดีต Historical Price

 : -

4.2 [ / ] ราคาตลาด Market Survey Price / Budgetary Price from vendor

 : (อ้างอิงจาก Vision E. Consultants Co., Ltd., หมายเหตุ SGS และ CH2M ไม่เข้าร่วมประกวดราคา)

4.3 [   ] ราคาอ้างอิงจากสถาบันหรือหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือ Reference price from reliable sources

 : -

4.4 [   ] Others

 : -

5.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (Reference Price Committee)

5.1 Sarawut Uparawanna ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (Chairman Committee)

5.2 Chatchanai Tappavimol กรรมการกำหนดราคากลาง (Committee)

|

|
หมายเหตุ ราคากลางฉบับนี้ได้รับการอนุมัติผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (This reference price is generated and approved electronically.)



|

Calculation Sheet
|

No. Item Description UOM Price Currency Qty Total

1. การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแว
ดล้อม และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม
ฐานหนองมะขาม-ไอ (NMM-I) และ
ทับแรด-เอ (TRT-A) แปลงเอส 1

Job 1,257,500.00 THB 1.00 1,257,500.00



                                                                                                 

เอกสารแนบAttachment 

แบบฟอร์มที ่2 Form 2  

  
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซือ้จัดจ้างอ่ืน ๆ ที่มิใช่งานก่อสร้าง 

           Budget and Reference Price (Cost Estimated) for Non Construction Work  

 

 

1. ช่ือโครงการ  (Project Name) .......การจดัจ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือดําเนินการตรวจประเมิน

การปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม ใน

ระยะเจาะหลมุปิโตรเลียม ฐานหนองมะขาม-ไอ (NMM-I) และ ทบัแรด-เอ (TRT-A) แปลงเอส 1 

      หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  (Project Owner Department)..................... 

     บริษัท ปตท.สผ. สยาม จาํกัด 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร  ( Budget)  .........................1,500,000………..…..................บาท THB 

3. วนัท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Reference Price as of Date  .......8 มีนาคม พ.ศ. 2561….......   

            เป็นเงินจํานวน  (amount) .......................................... 1,257,500........................................ บาท  THB   

            ราคา/หน่วย (Price /Unit)  (ถ้ามี) (If any) .................... -………........ บาท THB 

4. แหลง่ท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  Source of Reference Price (Cost Estimated) 

4.1   ราคาจดัหาในอดีต Historical Price   

4.2   ราคาตลาด Market Survey Price / Budgetary Price from vendor (อ้างอิงจาก Vision E. 

Consultants Co., Ltd., หมายเหต ุSGS และ CH2M ไมเ่ข้าร่วมประกวดราคา) 

4.3   ราคาอ้างอิงจากสถาบนัหรือหน่วยงานกลางท่ีมีความนา่เช่ือถือ  

           Reference price from reliable sources 

4.4   Others............................................................................................................................... 

5.รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทกุคน  (Price Reference Committee)   

                               ชชันยั ทพัภวิมล                                                คณุศราวธุ อปุระวรรณา 

                       กรรมการกําหนดราคากลาง                               ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง 

 



เลขที ่ No รายการ Description หน่วย Unit of measure ราคา Price  สกลุเงนิ Exchange rate  จํานวน Qty  ทัง้หมด Total 
1 การจัดจา้งบรษิัททีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ดําเนนิการตรวจประเมนิการปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และการตรวจวัดคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม ในระยะเจาะหลมุปิโตรเลยีม 
ฐานหนองมะขาม‐ไอ (NMM‐I) และ ทับแรด‐
เอ (TRT‐A) แปลงเอส 1

Job 1,257,500.00 THB 1 1,257,500


