ประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
……..……………………..
ด้ ว ย เทศบาลต าบลทองผาภู มิ มี ค วามประสงค์ จ ะสอบราคาจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 9 รายการ (ตามรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะที่ แ นบท้ า ย) ราคากลางเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
576,000 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็ น ผู้ ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้ง งานของทางราชการหรือหน่ ว ยการบริห าร
ส่วนราชการท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบล
ทองผาภูมิ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
6. บุ คคลหรือ นิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สั ญญาต้องรั บจ่ ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือจ้าง สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอทองผาภูมิ และในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2558 ณ.กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอทองผาภูมิ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือ www.tpm.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-3459-9757 ต่อ 115
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายประเทศ บุญยงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

.....................................ปลัดเทศบาล
.....................................ผอ.กองคลัง
.....................................พิมพ์/ทาน
......................................ร่าง

รายละเอียดแนบท้าย
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ราคากลาง 576,000 บาท (พร้อมติดตั้ง)
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)จานวน 20 ุุด ละ

23,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน (เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สาหรับแบบ L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1
GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1TB จานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องพิมพ์ุนิดเลเซอร์/ุนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1(35 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

-23. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 × 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ุ่องจานวน 1 เครื่อง ราคา 2,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Leyer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 16ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (630 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
6.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 20 ตัว ละ 600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
-โต๊ะไม้ ขนาด กว้าง 600 มม. X ยาว 800 มม. X สูง 750 มม.
7.โต๊ะวางเครื่องพิมพ์จานวน 1 ตัว ราคา 500 บาท
-โต๊ะไม้ ขนาด กว้าง 600 มม. X ยาว 800 มม. X สูง 750 มม.
8.เก้าอี้ผู้ใุ้เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 20 ตัว ละ 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
-(โครงเหล็ก มีพนักพิงและหุ้มเบาะ)
9.เครื่องปรับอากาศ จานวน 2 เครื่อง ละ 33,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท
-แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด
ค่าใุ้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใุ่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานการศึกษา สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 576,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 576,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี

