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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
******************** 

   
 
             องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นนามีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๕๖   ตามรายการ ดังนี้              

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จ านวน ๒ เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  

-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core)  และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5GHz
และมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ration ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง                                                                                                          
โดยมีคุณลักษณะดังนี้          

-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 2แกนหลัก (2core)  ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500  GB  จ านวน 1 หน่วย  
-มีจอภาพชนิด  WXGA  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  14  นิ้ว  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi(802.11b, g, n) และBluetooth                                                                                                                                                                                                                 
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๓.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า จ านวน ๒ เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi   
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  
-มีหน่วยความจ า (memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  
-มี Interface  แบบ  1 x parallel  หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า  
สามารถใช้งานได้กับ A4, Letter, Legal  และCustom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150 แผ่น  
 ๔.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบท่ี ๑  จ านวน ๑ เครื่อง  

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 
- มีช่องเชื่อมต่อEthernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

๕.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จ านวน ๒ เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้   

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า1 kVA และ 600 W 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15 นาท ี

 ราคากลาง  ๑๐๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

          ผูมี้สทิธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้ 
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          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา และในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ยื่น ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ (ชั้น ๒) อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๑.๐๐ น. และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

          ผูส้นใจตดิต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ   ไดที้ ่กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ www.bannasao.go.th,www.ranonglocal.go.thและ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๙๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 
              สงบ   จันทร์เขียว 

(นายสงบ จันทร์เขียว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

 

  

 

 


