
                             

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
 เรื่อง  สอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว) 

---------------------------------------------- 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตกมีควำมประสงค์จะสอบรำคำโครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว) จ ำนวน 10  เครื่อง  รำคำกลำง 230,000.- บำท (สองแสนสำม
หมื่นบำทถ้วน) (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ ที่มีอำชีพขำยตำมโครงกำรที่สอบรำคำดังกล่ำว 

                     2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบรำคำ 
                     3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสำรสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันนั้น 
                     4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนโตก ณ วันสอบรำคำซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบรำคำซื้อ 
ครั้งนี้ 
 ผู้ชนะกำรเสนอรำคำท่ีต้องท ำสัญญำซื้อขำยกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก  ที่มีมูลค่ำ 500,000  
บำท  ขึ้นไปต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 5. บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดง
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
 6.  บุคคลหรือนติิบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Govemment Procurement : e – GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
 7.  คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 
 ก ำหนดยื่นซองเอกสำรสอบรำคำซื้อ ในวันที่  26 พฤษภำคม 2558  ถึงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558  
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึงเวลำ 16.30 น. ณ  กองคลัง ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก  และวันที่ 10  
มิถุนำยน 2558ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระดับอ ำเภอ อ ำเภอเมืองฯ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่ำงเวลำ 08.30  น. ถึงเวลำ 16.30 น. และก ำหนดเปิดซองสอบรำคำในวันที่ 11  มิถุนำยน 
2558  ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ระดับอ ำเภอ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสำรสอบรำคำ  ในรำคำชุดละ 500 บำท ได้ที่  องค์กำบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก  
ในวันที่  26 พฤษภำคม 2558  ถึงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558  ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึงเวลำ 16.30 น. ดูรำยละเอียดได้
ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th’ www.bantok.net  หรือสอบถำมหมำยเลขโทรศัพท์หมำยเลข 056-566292  
ในวันและเวลำรำชกำร 

ประกำศ  ณ  วันที่  25  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

(ลงชื่อ) ......ลักษณำ  ศิริชื่นวิจิตร...... 
    (นำงสำวลักษณำ  ศิริชื่นวิจิตร) 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ของ 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
            โครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว) เป็นคอมพิวเตอร์ที่
มีเครื่องหมำยกำรค้ำของผู้ผลิต (รำยละเอียดคุณลักษณะตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ณ วันที่ 18  กุมภำพันธ์ 2558) จ ำนวน 10 เครื่อง รำคำกลำง  230,000.-  บำท  (สองแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) 
            คุณลักษณะพ้ืนฐำน (ตำมท่ีสภำฯ ได้ก ำหนดคุณลักษณะไว้แล้ว) 
                       -มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  
โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน  ไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
                       - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ส ำหรับแบบ L3 Cache  
Memory หรือแบบ Smart Cache Memory 
                       -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ   ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB 
หรือ 

2)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่  ภำยในหน่วยประมวลผลกลำงแบบ raphics  
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB  หรือ 
      3)มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB  

-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 

จ ำนวน  1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ  จ ำนวน 1 หน่วย 

                               -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือ
ดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อย

กว่ำ   18.5 นิว้  จ ำนวน  1  หน่วย 
รำคำชุดละ  23,000  บำท  จ ำนวน  10  เครื่อง  เป็นเงิน  230,000  บำท 

  เงื่อนไขการรับประกัน 
ผู้จ ำหน่ำยต้องมีกำรรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติ  เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  1  ป ี    

เมื่อเกิดช ำรุดหรือเสียหำยเนื่องจำกกำรใช้งำนปกติให้ผู้ขำย  ซ่อมแซม  และแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน  15  วัน  ผู้เสนอ
รำคำต้องเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ดังกล่ำวโดยมีเอกสำรมำแสดงในวันยื่นซอง  


