
แบบ บก.06 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

1. ชื่อโครงการ การรวมจัดจางผูสอบบัญชีบริษัทในกลุม ปตท. ท่ีมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (PTT SOE Group Auditor) สําหรับป 2565 – 2567 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 108,904,523 บาท  

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

   - คาสอบบัญชี                  64,468,000  บาท 

   - Out of pocket                 6,446,800  บาท  

   - รวมเปนเงิน                          70,914,800  บาท  

     

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

    5.1   บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (EY Office Limited) 

    5.2 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.) 

    5.3  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด (Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

Co., Ltd.) 

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง  

     

ท่ี ชื่อ-นามสกุล บริษัท เปน 

1 คุณอุมาวรรณ หงสเวส บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ประธานกรรมการ 

2 คุณภัทรินทร เจรญิฤทธ์ิ PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) กรรมการ 

3 คุณพรณภัทร ฉัตรเกียรตสิมาน บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

(PTTGE TH) 

กรรมการ 

4 คุณกิตติศักดิ์ ตันติสังวรากูร บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) กรรมการ 

5 คุณอัมพรเพ็ญ วงศศรไีพศาล บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 

(PTTNGD) 

กรรมการ 

6 คุณจตรุงค แกวผดุงรตัน บริษัท อมตะ จัดจาํหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 

(AMATA NGD) 

กรรมการ 

7 คุณอรอุมา โกฏิรตัน บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTTTANK) กรรมการ 

8 คุณแพรวา กอสุวรรณานนท บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (PTTTCC) กรรมการ 

9 คุณชุติมา อุทัยวัฒนาทร PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) กรรมการ 

10 คุณรสภัทร หตุวณิช PTT MEA Ltd. (PTT MEA) กรรมการ 



ท่ี ชื่อ-นามสกุล บริษัท เปน 

11 คุณภัทรดิา โคเดรยีน PTT International Trading London Ltd. 

(PTTTLDN) 

กรรมการ 

12 คุณกานดิษฎ ไชยสระแกว PTT International Trading USA Inc. (PTTTUSA) กรรมการ 

13 คุณดลพร สตุัณฑวิบูลย บริษัท ปตท. นํ้ามันและการคาปลกี จํากัด (มหาชน) 

(OR) 

กรรมการ 

14 คุณทวีพร ไกรลักษณวราภา บริษัท พีทีทีโออาร โฮลดิ้งส จํากัด (ORHODLCO) กรรมการ 

15 คุณสุธิมา เธียรถาวร PTTOR International Holdings (Singapore) 

Pte. Ltd. (SGHOLDCO) 

กรรมการ 

16 คุณพรสรวง มุขตา บริษัท มอดูลสั เวนเจอร จาํกัด (MODULUS) กรรมการ 

17 คุณลดาวัลย สําเภาเงิน บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด (PTTER) กรรมการ 

18 คุณฐิติวรรณ รุงเรืองพัฒนา บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด 

(PTTGM) 

กรรมการ 

19 คุณชิตวร ตันวิสุทธ์ิ บริษัท โกลบอล แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง จํากัด (GMH) กรรมการ 

20 คุณพนิดา ธรรมานุรักษ บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิง้ จํากัด (SMH) กรรมการ 

21 คุณปณิธิตา วิทยศรเีจรญิ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) (จํากัด) (INBA) กรรมการ 

22 คุณสุพัฒน กัมมาระบุตร บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด (INBL) กรรมการ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


