ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ และเครื่อง
ตั้งไว้ 103,000.- บาท
………………………………………………….
ด้วย เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
ชนิดตั้งโต๊ะ จานวน 3 ชุด ๆ ละ 17,000.- บาท เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา จานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 9,000.บาท และเครื่ องพิมพ์หัวเข็ม ชนิ ด Dot Matrix Printer แบบแคร่ ยาว จานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 25,000.- บาท รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้น 103,000.- บาท ( - หนึ่ งแสนสามพันบาทถ้วน - ) คุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
1.เป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็ นผูถ้ กู แจ้งเวียนชื่อเป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานการบริ หาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ตั้งแต่วนั ที่...7 กันยายน 2554......ถึงวันที่...19 กันยาย 2554......
เวลา......08.30......
น. ถึง......16.30.......น. ได้ที่กองคลัง เทศบาลตาบลบางกระทึก หรื อยืน่ ซองทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่
เทศบาลตาบลบางกระทึก นั้นลงรับจากไปรษณี ยเ์ ป็ นการรับซอง และกาหนดเปิ ดซองในวันที่ .....20 กันยายน 2554.........
ตั้งแต่ เวลา.....10.30.......น. ณ ห้องศูนย์รวมข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้าง จังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
นครปฐม
ผู้สนใจติดต่ อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ........500.-.......บาท ( - ห้าร้อยบาทถ้วน - ) ได้ที่ กองคลัง สานักงานเทศบาล
ตาบลบางกระทึกระหว่าง วันที่..7 กันยายน 2554...... ถึงวันที่....19 กันยายน 2554...... ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตาบล
บางกระทึ ก www.bangkrateuk.com เว็ บ ไซต์ ข องจั ง หวัด นครปฐม www.nakhonpathom.go.th และเว็ บ ไซด์ ข องกรมบัญ ชี ก ลาง
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3428-8951 ,
0-3439-3634 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่...7.....เดือน....กันยายรน.....พ.ศ. 2554

ลงชื่อ ...............................................
(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรี ตาบลบางกระทึก

คุณสมบัตแิ นบท้ ายประกาศ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ ราคาชุดละ 17,000.- บาท ( - หนึ่งหมืน่
เจ็ดพันบาทถ้ วน - ) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.4 GHz หรื อดีกว่า จานวน
1 หน่วย
1.2 มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า 128 MB
1.3 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
1.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 250 GB หรื อมี Solid State
Disk ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 30 GB จานวน 1 หน่วย
1.5 มี DVD-RW หรื อดีกว่า จานวน 1 หน่วย
1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
1.7 มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา (28 หน้ า/นาที) ราคาเครื่องละ 9,000.- บาท
( - เก้าพันบาทถ้ วน - ) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
2.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 x 600 dpi
2.2 มีความเร็ วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 28 หน้าต่อนาที
2.3 มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 16 MB
2.4 มี Interface แบบ 1 x Parallel หรื อ 1 x USB 2.0 หรื อดีกว่า
2.5 สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 250 แผ่น
3. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ ยาว ราคาเครื่องละ 25,000.- บาท
( - สองหมืน่ ห้ าพันบาทถ้ วน - ) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
3.1 มีจานวนหัวพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 24 เข็มพิมพ์
3.2 มีความยาวของแคร่ พิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 15 นิ้ว
3.3 มีความเร็ วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อ
3.4 นิ้ว ได้ไม่นอ้ ยกว่า 300 ตัวอักษรต่อนาที
3.5 มีความเร็ วขณะพิมพ์ตวั อักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตัวอักษร
ต่อวินาที
3.6 มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่นอ้ ยกว่า 360 x 360 จุดต่อนิ้ว
3.7 มีหน่วยความจา แบบ Input Buffer ไม่นอ้ ยกว่า 128 KB
3.8 มี Interface แบบ 1 x Parallel หรื อ 1 x USB 1.1 หรื อดีกว่า

