
 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี  
เรื่อง  สอบราคาซื้ อครุภัณฑคอมพิวเตอร  และอุปกรณตอพวง  

รายการเครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่สําหรับครู และโทรทัศนสีชนิดจอแบน (LED TV)                     
ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว 

-----------------------  
  ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานีโดยผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง
มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง รายการ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่สําหรับครู และโทรทัศนสีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว  
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่ อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนรายชื่อแลว  
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ  

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสน อราคาใหแกโรงเรียน                 

สุราษฎรธานี ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e -GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 20-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (เวนวันหยุดราชการ) ระหวาง
เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ อาคาร  6 และ กําหนดเปดซองเสนอราคา   
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ หองพุทธรักษา อาคาร 6 เปนตนไป  ผูเสนอราคาจะตอง
สงตัวอยางของพัสดุที่เสนอขาย ในวันและเวลาเปดซอง  
  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่สํา นักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ               โรงเรียน
สุราษฎรธานี  ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 20-31 สิงหาคม พ.ศ.2558 หรือสอบถามทาง
โท รศัพท ห มาย เ ลข  0-7727-2300 ต อ  6 00  ใน วั น แล ะ เ วล า ร าช ก า รดู ร าย ล ะ เอี ย ด เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่  
http://www.st.ac.th       

   ประกาศ  ณ วันที่  17  สิงหาคม พ.ศ. 2558         

 
         

                         (นายสุชาติ   หงษทอง ) 
                  ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี  

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง  รายการเครื่องคอมพิวเตอร

แบบเคลื่อนที่สําหรับครู และโทรทัศนสีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไมต่ํา

กวา 50 นิ้ว  

 /หนวยงานเจาของโครงการ  โรงเรียนสุราษฎรธานี  

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร     552,000  บาท 

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)      14 สิงหาคม  2558 

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  

 4.1 เกณฑราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอร ป 2557  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

 5.1 นายบัญชา  เกษม 

 5.2 นายพิเจตส  ประยุทธสินธุ  

 5.3 นายทวิพงศ  ศรีสุวรรณ  



 

ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (Team of Reference : TOR) 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง รายการเครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่สําหรับครู และโทรทัศน

สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดรับความเห็นชอบปรับแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงใหแกโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.2    เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

 3.1 ผูขายตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราช การหรือหามติดตอหรือ  

  หามเสนอราคากับทางราชการ  และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของ การสั่งให  

  นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 3.2 ผูขายตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ  

  ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

 3.3 ผูขายตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล  

  ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

 3.4     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ  

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e -GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

 

4. รายการ คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบดวยรายการ ดังนี้  

 

 

  

 

ลําดับ รายการ จํานวน 
(หนวย) 

1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่สําหรับครู  12 
2 โทรทัศนสีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว 12 
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 4.1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่สําหรับครู  

  4.1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

  - ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไมนอยกวา 10 แกน (10     

core) ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz หรือ 

   - ในกรณีที่มีแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หนวยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.7 GHz หรือ  

   - ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หนวยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz   

  4.1.2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

  4.1.3 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

  4.1.4 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

   4.1.5 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

     4.1.6    มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือ                  

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  4.1.7    สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b.g.n) และ Bluetooth  

4.2 โทรทัศนสีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว 

  4.2.1 ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไมต่ํากวา 1920x1080 พิก

เซล  

   4.2.2 ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา  50 นิ้ว 

  4.2.3 แสดงภาพดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight  

 4.2.4 ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง  

  4.2.5 ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟลภาพ เพลงและภาพยนตร  

   4.2.6 ชองการเชื่อมตอแบบ AV , DVD Component  

   4.2.7 ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor)  

 4.3 เงื่อนไขอื่น ๆ  

    4.3.1 ผูขายตองจัดหาสายแสดงผลสําหรับเชื่อมตอระหว างโทรทัศนสีชนิดจอแบนขนาดไมต่ํา กวา 

50 นิ้ว และเครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่สําหรับครู โดยคุณภาพของภาพที่ไดในระดับ 

1080p หรือ ดีกวา  

    4.3.2 ผูขายตองดําเนินการติดตั้งสายแสดงผลใหเรียบรอย  
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   4.3.3 ผูขายตองดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) พรอม Application 

สําหรับโรงเรียน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558 

   4.3.4 ระยะเวลารับประกันสินคา ไมนอยกวา 1 ป 

  4.4 ระยะเวลาการสงมอบและการเบิกจายเงิน 

      ระยะเวลาในการสงมอบและติดตั้งใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน

สัญญา โดยเบิกจายครั้งเดียวเมื่อติดตั้งพรอมใชงาน และสงงานเรียบรอยแลว  

 

 


