
( สําเนา )
ประกาศสํานักงานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง สอบราคาซื$อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที�นั�ง (ดีเซล)จํานวน ๑ คนั 
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๕ )

สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานีมีความประสงคจ์ะ สอบราคาซื$อครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที�นั�ง (ดีเซล)จาํนวน ๑ คนั (๒๕.๑๐.๑๕.๐๕ ) ตามรายการ ดงันี$

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร
ขนาด 12 ที�นั�ง ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํ�ากวา่ 2,400 
ซีซี หรือกาํลงัเครื�องยนตสู์งสุดไม่ตํ�ากวา่ 90 กิโลวตัต ์
(25.10.15.05 )

จาํนวน ๑ คนั

รายละเอียดตามคุณลกัษณะและขอ้กาํหนด ราคากลางที�กาํหนด 1,288,000 บาท (หนึ�งลา้นสองแสน
แปดหมื�นแปดพนับาทถว้น)
ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี$

๑. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที�สอบราคาซื$อ
๒. ไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้$งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชื�อแลว้
๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิG หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ$นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิG ความคุม้กนัเช่นวา่นั$น
๔. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาใหแ้ก่สาํนกังานพฒันาที�ดิน

เขต 11 สุราษฎร์ธานี ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื$อครั$ งนี$

กาํหนดยื�นซองสอบราคา ในวนัที� ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัที� ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั$งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพสัดุ ฝ่ายบริหารทั�วไป สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอ
พนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และกาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที� ๑ กนัยายน ๒๕๖๐ ตั$งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป

ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื$อ ไดที้� ฝ่ายบริหารทั�วไป สาํนกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ ตาํบลท่า
ขา้ม อาํเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในวนัที� ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัที� ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั$งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดไดที้�เวบ็ไซต์ http://process3.gprocurement.go.th , 
http://www.ldd.go.th หรือ http://r11.ldd.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๗๗๓๑๒๒๕๗ ในวนัและ
เวลาราชการ

การจัดซื$อครั$งนี$ จะมกีารลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื�อพระราชบัญญัติงบประมาณ
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สาํเนาถูกตอ้ง

(นางสาว สมพิศ พนัธุ)
เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน

ประกาศขึ$นเวบ็ไซตว์นัที� ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย นางสาว สมพิศ พนัธุ เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน
เอกสารสอบราคา เลขที� 1/2561

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มผีลบังคบัใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.2561 จากสํานักงบประมาณแล้ว สําหรับกรณีที�ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื�อการจัดหาในครั$งดงั
กล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วนัที� ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายถวิล มั�งนุย้) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑
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                                  ตาราง ปปช.07 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจดัซ้ือจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ จดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) 

 จํานวน 1 คัน   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
2. วงเงนิงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 1,288,000.-  บาท  

(หนึ่งล้านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  วันท่ี   9   สิงหาคม    2560  
      เป็นเงิน 1,288,000.-  บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
4.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มีนาคม 2560 จากสํานักงบประมาณ 
     4.2 ตามคําสั่ง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  ท่ี  20 /2560  ลงวันท่ี   9    สิงหาคม 2560 
           สรุปราคากลางของคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี  9  สิงหาคม 2560 
5. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  จํานวน  3 ราย คือ 
     5.1 นายสุรินทร์  ไวยเจรญิ             นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
     5.2 นางสาวจินดาภรณ์   เพ็ชรศิร ิ    นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ             กรรมการ 
     5.3 นายประดิษฐ์   วรยศกุลไชย       นายช่างสํารวจชํานาญงาน                    กรรมการ 
  
      
 
 



 Cc  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน ีโทร.0 7731 1110 โทรสาร 0 7731 2732                     
ที ่  กษ 0818.01/ วันที ่    9     สิงหาคม   2560 
เรื่อง   การกําหนดราคากลางเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง 
..............(ดีเซล) จํานวน  1 คัน ประจําปีงบประมาณ 2561             

เรียน   ผอ.สพข.11 

 ตาม คําสั่งท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  ท่ี 20/2560 ลงวันท่ี 9  สิงหาคม 2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง สําหรับการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร
ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล)  จํานวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา ประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ือกําหนดเป็นราคา
กลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ดังกล่าวโดยใช้ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับ มีนาคม 2560 จากสํานักงบประมาณ มากําหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี ้

 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารราคากลางแล้ว มีมติให้ใช้ราคากลางตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มีนาคม 2560 จากสํานักงบประมาณ  

- รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ํ ากว่า 90 กิโลวัตต์  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวนเงิน  
1,288,000.-  บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบ เห็นควรอนุมัต ิ

 

   (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ    
                                (นายสุรินทร์  ไวยเจริญ)     นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

   (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    
               (นางสาวจินดาภรณ์   เพ็ชรศิร)ิ   นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ      

   (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ    
                            (นายประดิษฐ์   วรยศกุลไชย)    นายช่างสํารวจชํานาญงาน                                      

 

 
          อนุมัต ิ
 
 
 

              (นายถวิล  ม่ังนุ้ย)        
  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11     

 

 


