ประกาศเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
………………………
ด้วยเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มี ความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0GHz จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาแบบ Cache Memmory ไม่น้อยกว่า 6 MB จานวนหนึ่งหน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือ ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า
512 MB
- เมาส์ USB ชนิด Optical มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง
- มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows7
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสูงกว่า บันทึกอยู่ในแผ่น CD และ Hard Disk พร้อมคู่มือต้นฉบับจริง จานวน 1 ชุด
- มี USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 1 Ports และ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 Ports
- แสดงหมายเลข Serial Number ของเครื่องอย่างชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือในไบออส
(Bios) โดยใน Bios แสดงหมายเลข Serial Number เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง หรือสามารถเปิดดู
ในโปรแกรมของ Bios ได้
- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
งบประมาณตั้งไว้ 27,000.-บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

2. เครื่องพิมพ์.......................

-22. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
คุณลักษณะพื้นฐาน โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยหรือไม่ต่ากว่า
- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0
- มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
งบประมาณตั้งไว้ จานวน 18,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
รวมงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น จานวน 45,000.-บาท (-สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสารถสาคัญ
3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว๊บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 โดยยื่นซองสอบราคา
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 ในวันและเวลา
ราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา
09.30 - 11.30 น.
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอาเภอศรีสัชนาลัย
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจ........................

-3ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ
500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5567 3031 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

รุ่งอรุณ คาโมง
(นางรุ่งอรุณ คาโมง)
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

