
 

 

 
แบบ บก.04 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ชื่อโครงการ...งานจ้างที่ปรึกษางานวิเคราะห์และจัดท าแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์ เพ่ือเตรียมการจัดตั้ง
ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในประเทศและระดับภูมิภาค  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....กลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ – ซื้อขายไฟฟ้าระดับภูมิภาค สังกัด ผวก. 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  2 มิถุนายน 2564 
    เป็นเงิน ..... 49,884,082.13 บาท..... ( สี่สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทสิบสาม

สตางค ์) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร   5,361,382.13  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
    5.1 ประเภทที่ปรึกษา.......กลุ่มงานวิจัย...... 
    5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา 

5.2.1  The Consultant shall not have EGAT’s personnel involving in the Consultant’s 
business as shareholder having voting right that can control its business, 
director, manager, officer, employee, agent, or consultant except for the ones 
who are officially ordered by EGAT to act or participate therein. 

5.2.2  The Consultant shall not be a Jointly Interested Bidder with other bidders as 
from the date of EGAT’ s issuance of this Invitation for Consulting Services, or 
shall not be a person who undertakes any action as an Obstruction of Fair Price 
Competition for this Invitation as described in the Additional Regulation.  The 
Consultant shall prepare and submit to EGAT the documents as specified in 
the Additional Regulation in the Technical Proposal. 

5.2.3  The Consultant shall not be named in the List of Work Abandoners published 
by the Permanent Secretary, Ministry of Finance and/or in the Debarment List 
and/or in the List of Work Abandoners declared by EGAT. 

5.2.4  The Consultant shall not be the person who is privileged or protected not to 
be taken any legal proceeding under Thai court; provided that such 
Consultant’s government declares that such special privilege is waived. 

5.2.5  The Consultant shall be a Thai company defined as a company which:- 
a) was registered under the law of Thailand; and 
b) has more than fifty (50) per cent of shares owned by Thai. 

[ In case a Thai consulting company is required in accordance with the Thai 
Cabinet's Resolution.] 

5.2.6  The Consultant shall have no just or proper claims against him on other similar 
work or unsatisfactory past performance on contract awarded by EGAT. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. 7 The Consultant shall be the same entity as the invited party as from EGAT’s 
issuance of the Invitation Letter/ Terms of Reference for the consultancy 
services. 

5.2.8  At the time of submitting its proposal, the Consultant shall not be overloaded 
with work and not be in default on any work. 

5.2.9  The Consultant shall have relevant capabilities and past experiences in power 
trading business, power industry, or power market to perform all tasks specified 
in Section 4. 

5.2. 10 The Consultant shall set up the Consultant Team which consists of the 
minimum number of persons for consultant team and his/her experience( s) 
of business development, project development or project engineering 
consultancy, and consultancy service for energy sector in Thailand or 
Southeast Asia as required in the table.  Minimum required educational 
background is also indicated in the following table: 

Number of Person(s) for Consultant Team 

Title of Position  
Educational 

Degree  
Experience(s)  

Minimum 
Number of 
Person(s)  

1. Project Manager  Master Degree  Minimum 20 years  1  
2. Senior Expert  Master Degree  Minimum 15 years  2  
3. Analyst and Expert  Master Degree  Minimum 10 years  3 
4. Analyst and Expert  Master Degree  Minimum 5 years  3 

Total  9 
Failure to comply with the above requirements shall be cause for rejection of 
Proposal. 

    5.3 จ านวนที่ปรึกษา  ........9.... คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ .... - .... บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ... - ...บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ............ 44,522,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)  
9.1 นางปาริญา    เผือกสุข   วศ.9 ผวก. ประธานกรรมการราคากลาง 
9.2 นายธนเดช   เสถียรธวัช วศ.7 ผวก. กรรมการราคากลาง 
9.3 นายวรกานต์   ตัณฑโอภาส วศ.7 ผวก. กรรมการราคากลาง 
9.4 นางสาวสิริมา   มงคลสุขวัฒน์ วก.7 ผวก. กรรมการราคากลาง 

10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
1. ค่าตอบแทนบุคลากร  

1. หนังสือกระทรวงการคลังที่ นร 0506/ว 128 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ลงวันที ่
8 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา ข้อ 1.3 (1) ที่ปรึกษาท่ีท างานเต็ม
เวลาในบริษัทที่ปรึกษา และ ข้อ 2 แนวทางการใช้อัตราเงินเดือนพื้นฐาน ตารางที่ 5 อัตราเงินเดือน
พ้ืนฐานกลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน) 

2. ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 356 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์
โดยตรง หมวด 3 ราคากลาง ข้อ 8 และ บันทึกที่ PMO 101/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฯ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
จากการสืบราคามีบริษัทที่ปรึกษาจัดส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าราคากลาง จ านวน 4 

ราย ได้แก่   
1) บริษัท McKinsey & Company (Thailand) Co., Ltd.  
2) บริษัท Accenture Solutions Co., Ltd.  
3) บริษัท PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand), Ltd.  
4) บริษัท The Boston Consulting Group (Thailand), Ltd.  

 


