
 

ที่ พย ๗๖๔๐๒/๑๗๙ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐ 

                                                                        วันที่   ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓     

เร่ือง เชิญชวนยื่นเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

เรียน   
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดแุละการยื่นข้อเสนอโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
                  

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีความประสงค์จะ ซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

                 ๑. รายการพัสดุทีต่้องการซ้ือ 

                      ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

                 ๒. วงเงินงบประมาณ ๓๐,๗๐๐.๐๐ (สามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
                 ๓. ราคากลาง ๓๐,๗๐๐.๐๐ (สามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
                 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๔.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
๔.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนดตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

๔.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งานของหนว่ยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

๔.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๔.๗    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว 
๔.๘    ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยืน่

ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ความคุ้มกันเช่นวา่นัน้ 
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                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยืน่ข้อเสนอปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 

  

(นายสม อุปนันท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

  
  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

โทรศัพท ์๐๕๔๔๙๑๕๘๘ ต่อ ๑๖ 

โทรสาร ๐๕๔๔๙๑๕๘๘ ต่อ ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21)  

งานจัดซื้อพัสดุ จ านวน  1  ชุด  ของ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม   
ระยะเวลาในการส่งมอบ    15    วัน  หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินด้วย  เกณฑ์ราคา    
แหล่งท่ีมาของรายละเอียด/ราคา    ราคามาตรฐาน  ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด 

        ราคาที่เคยซ้ือครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
        ตามคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา      
                                       คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการ     
                                       ปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จ านวน 30,700 
บาท จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

5. โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง พร้อมล าโพงจ าลองสภาพแวดล้อมผู้ฟัง Sound bar ราคา 25,000 บาท ประกอบด้วย 
- Smart TV หรือ Android TV ที่มีระบบปฏิบัติการ Version ไมน่้อยกว่า 9.0 หรือดีกว่า 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight หรือ DLED Backlight 
- ระดับความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล (4k) 
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน WIFI ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง และมีช่องเชื่อมต่อ RJ45 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 
- มี WIFI ในตัวและสามารถใช้งาน Internet ได้ และรองรับการส่งภาพไร้สายจากโน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟนได้ 
- มีชุดคีย์บอร์ด ภาษาไทย/อังกฤษ พร้อมเมาส์ไร้สาย เชื่อมสัญญาณต่อกับทีวี 
- มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณทั้งภาพและเสียง 
- มีดิจิทัลทีวีจูนเนอร์ แบบมาตรฐานในตัว สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงจากสถานีส่งสัญญาณวิทยุ 

โทรทัศน์ภายในประเทศไทยได้ 
- สามารถก าหนดให้แสดงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมหรือตัวหนังสือได้ เมื่อเปิดเครื่อง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง ภาพยนตร์ 
- มีล าโพงในตัวก าลังขับ ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ RMS x 2  
- มีล าโพงภายนอก Sound bar ก าลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ เป็นระบบสเตอริโอ ตราสินค้าเดียวกันกับทีวี

เชื่อมต่อสัญญาณ ทั้งแบบสายสัญญาณหรือบลูทูธ 
- รองรับการใช้งานติดตั้งผนัง (Wall Mount) 
- ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
- ผู้ขายต้องรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรอง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

และมีศูนย์บริการทั่วประเทศ 
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 
- มีการรับประกันซ่อม/เปลี่ยนฟรีเฉพาะกรณีท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานตามปกติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันส่ง

มอบ 
- ผู้ขายจะต้องด าเนินการซ่อม/เปลี่ยน ให้สามารถใช้งานได้ปกติภายใน 3 วัน จากวันที่ได้รับแจ้ง กรณีไม่

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จผู้ขายต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า 
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- ผู้ขายจะต้องยึดทีวีด้วยขาแขวนชนิดที่มีสองแขนยืดและงอได้ เมื่อติดตั้งแล้ว มีระยะการยึดจากผนังถึงหลัง 
- ทีวีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร โดยยึดติดกับแผงเหล็กติดผนัง และแผงเหล็กแขวนทีวีอย่างแข็งแรง 
- สามารถปรับหน้าจอไปทางซ้ายและทางขวาได้ , ปรับมุมก้มเงยได้ 15 องศา , มีระดับน้ า 
- แผงเหล็กยึดขาแขวนกับผนังต้องมี ขนาดไม่น้อยกว่า 19 x 25 เซนติเมตร เมื่อติดตั้งต้องยึดสกรูกับผนังไม่

น้อยกว่า 4 ชุด เพื่อความมั่นคงแข็งแรง 
- แผงเหล็กรับวีวี ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 65 เซนติเมตร มีแกนเหล็กยึดกับหลังทีวี ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 

40 เซนติเมตร จ านวน 2 อัน เพ่ือติดตั้งกับแผงเหล็กรับทีวี 

6. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จ านวน 1 ชุด ราคา 1,200 บาท ประกอบด้วย 
2.1 จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ประกอบด้วย 

- ขายึดจานรับสัญญาณดาวเทียม 
- ขายึดหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) 
- คอจานปรับแต่งระบบ (ยกมุมพร้อม นอต สกรูยึด) 

2.2 หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ชนิด 1 ขั้ว 
- Input Frequency Range ไม่ต่ ากว่า 10.70 - 12.75  GHz 

- output Frequency Range ไม่ต่ ากว่า 950 - 2150  MHz 

- รับสัญญาณจากดาวเทียมย่านความถี่ KU-BAND Thaicom 6 Frequency 12646 MHz - Symbol 
Rate : 30000;Po:ver 

- รับสัญญาณระบบความคมชัดสูง High – Definition (DLTV HD) 
7. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม IRD จ านวน 1 เครื่อง ราคา 1,500 บาท 

3.10 มีช่องต่อไม่ต่ ากว่า USB 2.0 สามารถรองรับ ไฟล์ภาพ JPEG, BMP , PNG 
                          ไฟล์เสียง MP3 

ไฟล์วีดีโอ Ts, MPG, MP4, AVI, MKV, MOV 
       คุณสมบัติของเสียง สัญญาณ สเตอริโอ 

3.11 มีช่องต่อ HDMI อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ 
3.12 เมนูการตั้งค่ารองรับภาษาไทย 
3.13 มีรีโมทไร้สายส าหรับควบคุมหรือปรับแต่งข้อมูลพร้อมแบตเตอรี่ 
3.14 มีสายและขั้วต่อสัญญาณมอนิเตอร์แบบ HDMI 
3.15 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย 
3.16 ผู้ขายต้องรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรองจากเจ้ าของผลิตภัณฑ์        

และมีศูนย์บริการทั่วประเทศ 
3.17 ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
3.18 รับสัญญาณจากดาวเทียมโดยย่านคลื่นความถี่ KuBand Thaicom 6 Frequency 12646 MHz –         

Symbol Rate : 30000;Po:ver ระบบความคมชัดสูง High – Definition DLTV HD และสามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ช่อง DLTV จ านวน 15 ช่อง และช่องสัญญาณทีวี Digital ของไทย 
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ที ่ ช่อง ชื่อช่องรายการ ดาวเทียม ความถี่ 

1 186 DLTV 1 HD  
 
 
 
 
 

Thaicom 6, 
Ku-Band 

 
 
 
 
 
 

12646 
V 30000 

2 187 DLTV 2 HD 
3 188 DLTV 3 HD 
4 189 DLTV 4 HD 
5 190 DLTV 5 HD 

6 191 DLTV 6 HD 
7 192 DLTV 7 HD 
8 193 DLTV 8 HD 
9 194 DLTV 9 HD 
10 195 DLTV 10 HD 
11 196 DLTV 11 HD   
12 197 DLTV 12 HD 
13 198 DLTV 13 HD 
14 199 DLTV 14 HD 
15 200 DLTV 15 HD 

 

8. การติดตั้ง 
4.2 ระบบไฟฟ้าและติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ราคา 3,000 บาท 

การติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดของการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านคร
หลวง จ านวน 3 ช่อง เพื่อรองรับ TV และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IRD สายไฟความยาวไม่เกิน 15 เมตร 

4.3 จานรับสัญญาณดาวเทียม 
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยอุปกรณ์ยึดติดมั่นคงถาวรที่สามารถปรับแต่งระยะยกมุม ยึดติด

ด้วย น๊อต/สกรู 
- สายสัญญาณใช้สาย RG6 ภายนอกและภายในเดินด้วยรางหรือคลิปรัดสายไฟให้เรียบร้อย โดยระยะ    

สายสัญญาณ จาก LNB ไปยังกล่องรับสัญญาณ IRD ไมค่วรเกิน 30 เมตร 
- มีชั้นวางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมท าจากโลหะยึดติดกับผนัง 
- การติดตั้งโทรทัศน์ LED TV ต้องติดตั้งกับผนังอาคาร ด้วยขายึดอย่างถาวร ไม่ควรอยู่สูงเกินไปจากระดับ

สายตา 
- จุดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ (IRD) ต้องติดตั้งให้คงทนถาวรอยู่ใกล้กับ LED TV 
- ปรับยกมุม/จูนสัญญาณให้สามารถรับสัญญาณคลื่นความถี่ Ku-Band Thaicom 6 ช่องสัญญาณ DLTV    

ช่องที่ 186 - 200 รวม 15 ช่อง ตามข้อ 1.3.9 และ TV digital (หมายเลขช่องทีวีดิจิตอลของไทย) 
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ภาพประกอบการติดตั้งจานดาวเทียมและ LED TV 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบแผงรับทีวีขนาด 55 นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ผู้จัดท า 
                   (นางสาวจุฬากาญจน์  ล าพูน) 
         ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
        วันที่    20  กุมภาพันธ์  2563  

 

 

 

 

 

     IRD 

จาน 

 

LED TV ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว          
ห้องเรียน 

LNB 


