
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียนคุณภำพแหง่กำรเรียนรู้ด้ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระดับมัธยมศกึษำด้วย  DLIT  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน  26  โรงเรยีน         

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองกำรศกึษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

2. วงเงนิงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ ำนวนเงิน  4,868,200.-บำท 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    24 พฤศจกิำยน  2560 

     เป็นเงิน   4.868,200.-บำท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    4.1  เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 กระทรวง

ดิจติอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เมษำยน 2560 

    4.2  บัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ณ เดือนมีนำคม 

2560 และอ้ำงอิงจำกคุณลักษณะพืน้ฐำนบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

      1.  นำยผดุงศักดิ์  แสงเพชร               ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ    ประธำนกรรมกำร                                       

2. นำงวิไลลักษณ์  พูนประสิทธิ์    ต ำแหน่ง  หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์       กรรมกำร 

  3.  นำยสุริยะ  ป้องขันธ์          ต ำแหน่ง  ศกึษำนิเทศก์                                กรรมกำร 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอยีด 

จัดซือ้ชุดอุปกรณ์ส ำหรับหอ้งเรียนคุณภำพแห่งกำรเรียนรู้ดำ้นสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับมัธยมศกึษำด้วย  

DLIT  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน       

26  โรงเรยีน   ดังนี้ 

ล ำดับที ่ โรงเรียน จ ำนวน (ชุด) ชุดละ รวมเป็นเงิน 

1 โรงเรียนกวำงโจนศกึษำ 4 48,200 192,800 

2 โรงเรียนกุดน้ ำใสพิทยำคม 2 48,200 96,400 

3 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยำคม 12 48,200 578,400 

4 โรงเรียนโคกสะอำดวิทยำ 2 48,200 96,400 

5 โรงเรียนตรีประชำพัฒนศกึษำ 3 48,200 144,600 

6 โรงเรียนเนินสง่ำวิทยำ 4 48,200 192,800 

7 โรงเรียนโนนกอกวิทยำ 8 48,200 385,600 

8 โรงเรียนโนนคร้อวทิยำ 2 48,200 96,400 

9 โรงเรียนบ้ำนเดื่อวิทยำคม 2 48,200 96,400 

10 โรงเรียนบ้ำนเป้ำวิทยำ 7 48,200 337,400 

11 โรงเรียนบ้ำนหันวทิยำ 3 48,200 144,600 

12 โรงเรียนบ ำเหน็จณรงคว์ิทยำคม 12 48,200 578,400 

13 โรงเรียนโป่งนกประชำสำมัคคี 2 48,200 96,400 

14 โรงเรียนเพชรวิทยำคำร 8 48,200 385,600 

15 โรงเรียนภูแลนคำวิทยำยน 2 48,200 96,400 

16 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงำม 2 48,200 96,400 

17 โรงเรียนมัธยมบ้ำนแก้งวิทยำ 2 48,200 96,400 

18 โรงเรียนมัธยมหนองศำลำ 2 48,200 96,400 

19 โรงเรียนลุ่มล ำชีนริมิตวิทยำ 2 48,200 96,400 

20 โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ2 2 48,200 96,400 

21 โรงเรียนสระพังวิทยำคม 4 48,200 192,800 

22 โรงเรียนหนองขำมวิทยำ 2 48,200 96,400 

23 โรงเรียนหนองไผว่ิทยำนุสรณ์ 2 48,200 96,400 

24 โรงเรียนหนองสังขว์ิทยำยน 3 48,200 144,600 

25 โรงเรียนห้วยต้อนพทิยำคม 5 48,200 241,000 

26 โรงเรียนห้วยยำงวทิยำคม 2 48,200 96,400 

 รวมทั้งหมด 101 48,200 4,868,200 
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รายการชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับมัธยมศกึษาด้วย  DLIT  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

รายการ ราคา/หน่วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 

2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (Smart TV) ขนำดไม่น้อยกว่ำ  55  นิว้ 

3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใชง้ำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) ที่

มีลขิสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 

21,000 

25,000 

2,200 

 

หมำยเหตุ 

 รำยกำรที่  1 และรำยกำรที่ 3  อ้ำงอิงจำกเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เมษำยน 2560 

 รำยกำรที่ 2 อ้ำงอิงจำกบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนัก

งบประมำณ ณ  เดือนมีนำคม  2560 และอ้ำงอิงจำกคุณลักษณะพืน้ฐำนบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำผำ่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศกึษำธิกำร 

 

รายละเอียดคุณลักษณะ 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส ำหรับงำนประมวล 

คุณลักษณะพืน้ฐำน  ดังนี้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  ไม่น้อยกว่ำ  2 แกนหลัก (2 core)  จ ำนวน  1  หนว่ย  

โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  หรอืดีกว่ำ  ดังนี้ 

       1) ในกรณีที่มหีนว่ยควำมจ ำ แบบ Cache  Memory  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB ต้องมี

ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ  2.1 GHz และมีหนว่ยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics 

Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่ำ  8  แกน  หรอื 

   2) ในกรณีที่มหีนว่ยควำมจ ำ  แบบ  Cache  Memory  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  3 MB 

ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ใน

กรณีที่ตอ้งใชค้วำมสำมำรถในกำรประเมินผลสูง 

  - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่ำ  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB  จ ำนวน 1 หน่วยหรือ

ชนิด Solid  State Disk ขนำดควำมจุไมน่้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน  1 หน่วย 

  - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว้ 

  - มี DVD-RW หรอืดีกว่ำ  จ ำนวน  1  หน่วย 

  - มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่ำย (Network  Interface)  แบบ 10/100/1000  Base-T                   

หรอืดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง 

  - สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (802.11b,g,n)  และ  Bluetooth ได้เป็นอย่ำงนอ้ย 

/2.โทรทัศน์... 
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 2. โทรทัศน ์แอล อี ด ี(Smart  TV)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  55  นิว้ 

คุณลักษณะพืน้ฐำน  ดังนี้ 

  - ระดับควำมละเอียด  เป็นควำมละเอียดของจอภำพ แบบ LED  (Resolution) 1,920x1,080  

พิกเซล (FHD) 

  - ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพไม่น้อยกว่ำ 55  นิว้ 

  - แสดงภำพด้วยหลอดภำพ  แบบ LED Backlight  

  - ช่องตอ่ HDMI ไม่น้อยกว่ำ  2  ช่องสัญญำณ  เพื่อกำรเชื่อมตอ่สัญญำณภำพและเสียง 

  - ช่องตอ่ USB  ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ  รองรับไฟล์  ภำพ  เพลง  และภำพยนตร์ 

  - มีตัวรับสัญญำณ  Digital  ในตัว 

  - มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่ำย RS 232C 1 ช่อง หรือ RJ-12, RJ-45 ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  - มี WIFI ในตัวและสำมำรถใช้งำน Internet ได้ และรองรับ ALL share cast หรือ Screen 

Mirroring   

 3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                

แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้มำจำกโรงงำน (OEM)  ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 

 เงื่อนไขอื่นๆ 

 1. ครุภัณฑต์ำมข้อ 1. และ 2 ตอ้งมเีอกสำรรับรองจำกตัวจรงิจำกเจำ้ของผลติภัณฑห์รอืสำขำของ

ผูผ้ลติในประเทศไทยว่ำอยู่ในสำยกำรผลติ  มกีำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค  และเป็นของใหมไ่ม่เคยใช้งำน

มำก่อน เป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยมีเอกสำรรับรองจำกเจ้ำของผลติภัณฑห์รือสำขำของผู้ผลติในประเทศไทย 

2. ผู้ขำยต้องรับประกันครุภัณฑต์ำมข้อ 1 และ 2 เป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยมีเอกสำรรับรองตัวจริง

จำกเจำ้ของผลติภัณฑห์รอืสำขำของผู้ผลติในประเทศไทย  ดังนี้ 

 - มีกำรให้บริกำร ณ สถำนที่ตดิตั้ง (On Site Service) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี  นับตั้งแตว่ัน

ตรวจรับ 

 - กำรรับประกันซ่อม/เปลี่ยน  ฟรีเฉพำะกรณีที่เกิดขึน้จำกกำรใชง้ำนตำมปกติในปีที่ 2 และ 

3 โดยผูซ้ือ้จะน ำส่งไปยังศูนย์บริกำรของผู้ขำย  รวมถึง Software ที่ระบุให้ตดิตั้งทุกรำยกำร 

 - ผูข้ำยต้องด ำเนินกำรซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑใ์ห้สำมำรถใช้งำนได้ปกติ  ภำยใน   3 วัน นับ

จำกวันที่ได้รับแจง้กรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรแลว้เสร็จผูข้ำยต้องจัดหำครุภัณฑ์ใหม่มำทดแทน  โดยมี

คุณสมบัติเทียบเท่ำหรอืดีกว่ำ 

3. ผู้ขำยต้องด ำเนินกำรตดิตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้

เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 

4. ครุภัณฑต์ำมข้อ 1. ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน โดยมีเอกสำรรับรองอย่ำงน้อย  ดังนี้ 

 - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9000 Series  

 - ได้รับมำตรฐำนกำรแผก่ระจำยคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้ำ FCC หรอื EN  หรอื VCCI หรอื CE หรอื 

มอก. 

 - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัย UL หรอื EN หรอื TUV หรอื CSA หรอื มอก. 

/5.กรณี... 
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5. กรณีที่มกีำรจัดซื้อโทรทัศน์ 

 - ผูข้ำยต้องด ำเนินกำรตดิตั้งโทรทัศน์  โดยแขวนผนังห้องเรียน  หรอืตั้งโต๊ะ ตำมที่โรงเรียน

ก ำหนดโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 

 - กำรพิจำรณำขนำดหน้ำจอโทรทัศน์  ให้เป็นไปตำมเอกสำรของผูผ้ลิต 

6. ผู้ขำยต้องด ำเนินกำรจัดส่งและติดตัง้ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับ  ตำมบัญชจีัดสรร 

7. ผู้ขำยต้องน ำสินค้ำตัวอย่ำงทุกรำยกำรที่ได้รับกำรจัดสรรมำแสดงต่อคณะกรรมกำรจัดซือ้ในวันเสนอ

รำคำ ณ สถำนที่ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัด 


