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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษา

Budget and Reference Price for Hiring of Consultant
|

|

1.  ชื่อโครงการ (Project Name) การประเมินค่างาน ของ ปตท.สผ.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ (Project Owner Department) HOD/O

บริษัท (Company)

- PTT Exploration and Production Public Company Limited

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (Budget) ไม่รวม VAT 1,755,600.00 บาท THB

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (Budget) รวม VAT 7% 1,878,492.00 บาท THB

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Estimated Price as of Date (Cost Estimated) 29/06/2022

เป็นเงิน (amount)  ไม่รวม VAT 1,841,429.37 บาท THB

มูลค่าการประกาศราคากลางเป็นเงิน (amount) รวม VAT 7% 1,970,329.43 บาท THB

4.  ค่าตอบแทนบุคลากร (Compensation) 1,841,429.37 บาท THB

4.1 ประเภทที่ปรึกษา (Type of consultant) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (Tecnical Specialist)

4.2 คุณสมบัติของที่ปรึกษา (Qualification of Consultant) มีความรู้ในสาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร
โดยระดับหัวหน้างานและทีมงานต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่างานตามลิขสิทธิ์  Hay Guide Charts ให้กับ ปตท.
และบริษัทในกลุ่มเป็นอย่างดี

4.3 จำนวนที่ปรึกษา (Number of Consultant) 5 คน Person

5.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ (Equipment Cost) - บาท THB

6.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) Travel Expense (If any) - บาท THB

7.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses) - บาท THB

8.  รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (Reference Price Committee/ Term of Reference (TOR))

8.1 Ratanawadee Bansit ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (Chairman Committee)

8.2 Kancharat Ponghirun กรรมการกำหนดราคากลาง (Committee)

9.   ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Source of Reference Price (Cost Estimated)

[ / ] การจัดหาพัสดุตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ [   ] การจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

หมวดที่ 1 [ / ] N/A (ระบุเหตุผลกรณีไม่มี) : คณะกรรมการราคากลางยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์

9.1 [   ] ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(The Reference Price calculation is based on the criteria set by the Reference Price Committee)

แหล่งที่มา : -

หมวดที่ 2 [   ] N/A (ระบุเหตุผลกรณีไม่มี) : -

9.2 [   ] ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคากลางอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(Comptroller General's Department's database)

แหล่งที่มา : -



9.3 [ / ] ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(Standard prices are set by the Bureau of the Budget or another government agency)

แหล่งที่มา : ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

หมวดที่ 3

9.4 [   ] ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(Market Survey Price/ Budgetary Price from Vendor)

แหล่งที่มา : -

9.5 [   ] ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(Historical Price)

แหล่งที่มา : -

9.6 [   ] ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

(Others)

แหล่งที่มา : -
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หมายเหตุ ราคากลางฉบับนี้ได้รับการอนุมัติผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (This reference price is generated and approved electronically.)
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Calculation Sheet
|

No. Item Description UOM Price Currency Qty Total

1. ค่าบุคลากร (Man-Hour) 1 1,509,368.34 THB 1.00 1,509,368.34

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1 332,061.03 THB 1.00 332,061.03


