
 
ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง สอบราคาจ้างทําป้ายและชุดนิทรรศการ จํานวน 3 รายการ 
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 

 *********************** 
  
                      จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างทําป้ายและชุดนิทรรศการ จํานวน 3 
รายการ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ปี 2558  ประกอบด้วย    
                      1. ป้ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  ขนาด 120 x 240 ซม.(กว้าง X ยาว)  จํานวน 20 ป้าย
ราคาป้ายละ 4,500 บาท เป็นเงิน  90,000 บาท  (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
                      2.   ป้ายไวนิลแผนท่ีชุดดินสี กรอบไม้ พร้อมขาต้ัง ขนาดป้าย 100x 150 ซม.           
(กว้าง X ยาว)  ขาต้ังสูง 1.50 เมตร จํานวน 22 ป้าย ราคาป้ายละ 550 บาท  เป็นเงิน  12,100 บาท  
(หนึ่งหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

1. ชุดนิทรรศการ (Roll Up)  ขนาด 80 x 200 ซม. ใน 1 ชดุ มี 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
องค์ประกอบของดิน  ปุ๋ย ปุ๋ยพืชสด วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการตรวจวิเคราะห์  การตรวจสอบธาตุอาหาร
พืชในดิน เอ็น (N) พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่าง ของดิน แบบรวดเร็ว  จํานวน  100 ชุด ราคาชุดละ 
1,200 บาท  เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ 
ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสัญญา 
                    ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government: e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ท่ีเป็นเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                    ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

/กําหนดยื่นซอง....   
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                กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี  22   ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี   7  มกราคม  2๕๕8   
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑6.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี   9  มกราคม   ๒๕๕8   ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
                ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ท่ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
ในวันท่ี   22   ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี   7  มกราคม  ๒๕๕8  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑6.๐๐ น.   
ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.sisaket.doae.go.th,  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๖๑-๑๓๙๗ ในวันและเวลาราชการ 
   
                                                          ประกาศ ณ วันท่ี  22  ธันวาคม   พ.ศ. 2557 

  

                                                                                   ทวี   มาสขาว 
              (นายทวี   มาสขาว) 
                เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
                   ผู้ว่าราชการจังหวดัศรีสะเกษ   
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของป้ายและชุดนิทรรศการ 
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 

แนบท้ายประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 
เลขท่ี ..137.. /2557  ลงวันท่ี .....22.. ธันวาคม   2557   

 
1. ป้ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  จํานวน 20 ป้าย        

รายละเอียดคุณลักษณะ 
                          1.1 ตัวป้ายทําด้วยสังกะสีแผ่นเรียบ ขนาด 120x240 ซม. (กว้าง x ยาว)  

     1.2 ขอบป้ายทําด้วยเหล็ก ขนาด 1x1 นิ้ว   
     1.3 ขาเหล็กไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร  
     1.4 พ้ืนสีเขียวเข้ม ขอบสีน้ําเงิน   
     1.5 ตัวอักษรสีขาว สกรีนหรือพ่นหรือสต๊ิกเกอร์ โลโก้ ตามแบบตัวอย่างท่ีแนบ 

1.6 ระบุ หมู่ท่ี... ตําบล... อําเภอ...  ตามรายละเอียดท่ีแนบ  
      จํานวน 20 หมู่บ้าน/ ตําบล/อําเภอ 

 
2. ป้ายไวนิลแผนท่ีชุดดิน สี กรอบไม้ พร้อมขาต้ัง จํานวน 22 ป้าย 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
     2.1 แผนท่ีชุดดิน สี กรอบไม้ พร้อมขาต้ัง ขนาดป้าย 100x 150 ซม. (กว้าง x ยาว) 

                          2.2 ขาต้ังสูง 1.80 เมตร 
       2.3 พิมพ์ 4 สี  
                          2.4 แผนท่ีคําแนะนําการจัดการดินตําบล... จํานวน 22 ตําบล/อําเภอ   
                                ตามรายชื่อตําบล/อําเภอ ท่ีกําหนด จํานวน 22 ตําบล/อําเภอ 
 
      3.  ชุดนิทรรศการ (Roll Up)  ใน 1 ชุด มี 5 เรื่อง ประกอบด้วย องค์ประกอบของดิน ปุ๋ย 
ปุ๋ยพืชสด  วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการตรวจวิเคราะห์  และการตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน เอ็น (N)           
พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่าง ของดิน แบบรวดเร็ว  จํานวน  100 ชุด 
                      รายละเอียดคุณลักษณะ 
        3.1 พิมพ์ข้อความพร้อมรูปภาพ 4 สี ขนาด 80x 200 ซม.  (กว้างxยาว)  
                           3.2 ชนิดม้วนเก็บได้  โครงทําจากอลูมิเนียมบรรจุในกระเป๋ารูดซิบเก็บได้ มีหูหิ้ว 
        3.3 แผ่นภาพทําจากวัสดุ Vinyl ทึบแสง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720 dpi 
        3.4 ผู้รับจ้างต้องออกแบบตามภาพและข้อมูลท่ีจังหวัดจัดส่งให้ 
        3.5 ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแบบก่อนพิมพ์งานจริง 

           ชุดนิทรรศการ 1 ชุด  ประกอบด้วยเรื่อง  องค์ประกอบของดิน  ปุ๋ย 
ปุ๋ยพืชสด  วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการตรวจวิเคราะห์  และการตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน เอ็น (N)             
พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่าง ของดิน แบบรวดเร็ว 
 
 



 
 
 

 

 

 

 


