
 
ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   

เร่ือง  สอบราคาซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

__________________________ 

 ดว้ยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ไดรั้บมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 22/2546   สัง่ ณ วนัท่ี   8กรกฎาคม 
2546   มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา   จ านวน 1 ชุด  รวม 15  รายการ  ดงัน้ี 
 1.  กระดานอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมระบบเคร่ืองเสียง ล าโพงไมโครโฟน              จ านวน  1  ชุด 
                            ติดตั้งบนตวัเคร่ือง 
 2.  ขาตั้งชุดกระดานอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถปรับระดบัสูง – ต ่าได ้                    จ านวน  1  ชุด 
 3.  กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุมระยะไกลแบบ mini Board                    จ านวน  2  เคร่ือง                              
                      4.  โปรเจคเตอร์ SHORT THROW ความส่องสวา่ง 3,000 Ansi Lumens                 จ านวน  1  เคร่ือง 
                      5.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านกังาน                                               จ านวน  2  เคร่ือง  
                      6.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็แบบท่ี 2                                                                    จ านวน  3  ชุด 
                      7.  เคร่ืองฉายมลัติวิชัน่ (Visualizer)                                                                          จ านวน  1  เคร่ือง 
                      8.  เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ความส่องสวา่ง 3,000 Ansi Lumens                                      จ านวน  1  เคร่ือง 
                           สามารถเคล่ือนยา้ยได ้
                      9.  จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 70 น้ิว                                                                       จ านวน  1  ชุด 
                     10.  กลอ้งวีดีโอ LCD ขนาด 2.7 น้ิว พร้อมขาตั้งกลอ้ง                                               จ านวน  1  เคร่ือง 
                     11.  เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวด า(25 หนา้/นาที)                                  จ านวน  1  เคร่ือง 
                     12.  โปรแกรมส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย CAI พฒันาศกัยภาพ                            จ านวน  1  ชุด 
                            การเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และตาม 
                            มาตรฐานตวัช้ีวดัตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษา 
                            ปีท่ี 6 พร้อมหนงัสือคู่มือประกอบดงัน้ี 
                           12.1 ชุดส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย CAI แบบบูรณาการตั้งแต่ 
                                   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 
                     13.  โปรแกรมส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์                       จ านวน  1  ชุด 
                            มีครูสอนจริง(ASEAN School Online)พฒันานกัเรียนสู่ประชาคม 
                            ASEAN สามารถเรียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได ้ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยม 
                            ศึกษาปีท่ี 1- 6 พร้อมหนงัสือคู่มือประกอบ จ านวน1 ชุด ดงัน้ี 
 



 
                            13.1  โปรแกรมส่ือการเรียนการสอนระบบมลัติมีเดีย ASEAN School 
                                      Onlien สามารถเรียนได ้ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
                            13.2  ชุดส่ือการเรียนการสอนระบบมลัติมีเดีย ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                      มีครูสอนสมจริง วิชาอาเซียนศึกษา 
                                      ชุดภาษาต่างประเทศในกลุ่ม ASEAN 
                            13.3  ชุดส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย CAI วิชาภาษาองักฤษ Study 
                            13.4  ชุดส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย VDO Streaming  วิชาภาษาจีน 
                                     ระดบัเบ้ืองตน้ 6 ชั้นเรียน 
                           13.5  ชุดส่ือการเรียนการสอนระบบมลัติมีเดีย ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มีครู 
                                     สอนสมจริง วิชาภาษาเวียดนาม 
                           13.6  ชุดส่ือการเรียนการสอนระบบมลัติมีเดีย ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มีครู 
                                     สอนสมจริง วิชาภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) 
                           13.7  ชุดส่ือการเรียนการสอนระบบมลัติมีเดีย ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มีครู 
                                     สอนสมจริง วิชาภาษาพม่า 
                           13.8  ชุดส่ือการเรียนการสอนระบบมลัติมีเดีย ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มีครู 
                                     สอนสมจริง วิชาภาษาญ่ีปุ่น 
                            13.9  ชุดส่ือการเรียนการสอนระบบมลัติมีเดีย ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มีครู 
                                     สอนสมจริง วิชาภาษาอาหรับ 
                     14.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเกา้อ้ีแบบมีพนกัพิง(ส าหรับครู)                                จ านวน  1  ชุด 
                     15.  ชุดติดตั้งอุปกรณ์และสายสญัญาณ                                                                   จ านวน  1  งาน 
                                                     
  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั    ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว 
 2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ 
 3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้ค าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
 4.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียน 
ท่าทองพิทยาคม  ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 
  ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วนัท่ี  24  กนัยายน  2556   ถึงวนัท่ี  7  ตุลาคม  2556 
ระหวา่งเวลา 08.30น.  ถึง 16.00 น.   เวน้วนัหยดุราชการ  ณ  โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  (ไม่รับซองสอบราคาทาง
ไปรษณีย)์ และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี 8  ตุลาคม  2556   ตั้งแต่เวลา 09.00  น. ณ หอ้งประชุม  โรงเรียน
ท่าทองพิทยาคม 



 ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือไดท่ี้โรงเรียนท่าททองพิทยาคม ตั้งแต่วนัท่ี 24  กนัยายน  
2556    ถึงวนัท่ี  7  ตุลาคม  2556  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 0-5533-3034-6  ในวนัและเวลาราชการ 
  

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  เดือน  กนัยายน  พ.ศ 2556 
 
 

    (ลงช่ือ).             
          (นายสุริยา  จนัทิมา) 
                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


