ประกาศโรงเรียนนครไทย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
……………............................…..
ด ว ย โรงเรี ย นนครไทย อํ า เภอนครไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยนางเพ็ ญ ศรี แต ง เนตร
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนนครไทย ผูไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ที่ 22/2546 ลงวั นที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงคจะสอบราคาซื้ อพั สดุตามรายการ
ดังตอไปนี้
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา
1. โทรทัศนสี สําหรับหองเรียนคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต)
จํานวน 6 เครื่อง
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2. ไม เ ป น ผู ที่ ถูก ระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานของทางราชการ และไดแ จ ง เวี ย น
ชื่อแลว
3. ไมเปนผูที่ไดรับเอกสารสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข า เสนอราคา ให แ ก
โรงเรียนนครไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2556 ระหวางเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ ณ สํานักงานฝายธุรการโรงเรียนนครไทย และกําหนดเปดซอง
สอบราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ สํานักงานฝายธุรการโรงเรียนนครไทย
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดที่ สํานักงานฝายธุรการ โรงเรียนนครไทย ระหวางวันที่
20 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
055-389004 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซตhttp://www.nakhonthai.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

(นางเพ็ญศรี แตงเนตร)
ผูอํานวยการโรงเรียนนครไทย

รายละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา
โทรทัศนสี สําหรับหองเรียนคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) ราคา 30,000 บาท
1. หนาจอ LCD ที่มี LED Backlit หรือ LED Backlight มีความกวางในแนวทแยงมุม ไมต่ํากวา 46 นิว้
2. ความละเอียดหนาจอไมต่ํากวา 1920 X 1080
3. อัตราสวนการแสดงภาพ 16 : 9
4. ความสวางไมนอยกวา 300 Cd/m
5. Display Referesh Rate ไมตา่ํ กวา 60 Hz
6. Display Format ไมต่ํากวา 1080p (HDTV)
7. มีเมนูภาษาไทย
8. มี Remote Control แบบไรสาย ควบคุมการทํางาน
9. ระบบเสียง (Sound Output) stereo ไมนอยกวา 10W + 10W
10. มีชองสัญญาณ ดังนี้ (โดยไมนับรวม Service Port)
10.1 HDMI ไมนอยกวา 3 ชอง
10.2 Composite Video/Audio
10.3 Composite Video
10.4 Audio Output ไมนอยกวา 1 ชุด
10.5 ชองสัญญาณ RF
10.6 Interface Connection USB ไมนอยกวา 2 ชอง
10.7 เชื่อมตออินเตอรเน็ต ผานชองตอสัญญาณ RJ-45 ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 หรืออุปกรณ
เชื่อมตอ Wireless Networking ตามมาตรฐาน IEEE 802.11
11. มีสายสัญญาณ ดังตอไปนี้
11.1 HIGH SPEED HDMI ขึ้นไป จํานวน 1 เสน ความยาวไมนอ ยกวา 3 เมตร พรอมหัวแปลงจาก
Mini/Micro HDMI
11.2 สาย Composite Video/Audio จํานวน 1 ชุด ความยาวไมนอยกวา 1.20 เมตร
12. เมื่อเปด TV ใหแสดง Logo สพฐ. โดยถาวรไมสามารถลบออกได
13. ผูใชงานสามารถกําหนดใหแสดงหรือไมแสดงขอความเมื่อเปดเครื่องได
14. มีชุดแขวนผนัง หรือเพดาน โดยผูขายตองติดตั้งปรับตําแหนงมุมมองใหเหมาะสมกับสภาพ
หองเรียน ตามที่โรงเรียนเปนผูกําหนด
15. มี HDMI Switcher ที่มี Input ไมนอยกวา 3 ชอง และ Output ไมนอยกวา 1 ชอง รับรอง Full HD
จํานวน 1 ชุด

