ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการ จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2557
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลาง โดยจะต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคูม่ อื แนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น
ทัง้ นี้ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จะดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ 2557 จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2557
/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ
2. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
160,700.- บาท (หนึ่งแสนหกหมืน่ เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3. วันทีก่ าหนดราคากลาง 14 พฤษภาคม 2557
เป็นเงินทัง้ สิ้น 160,700.- บาท ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
4. แหล่งทีม่ าของราคากลาง
4.1
ตามราคากลาง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
5. รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ กู้ าหนดราคากลาง
5.1
นางสาวรัชนี ดิษรานนท์
บุคลากร 6ว
ประธานกรรมการ
5.2
นายมูหัมมัดซานูซี มาเจ๊ะมะ นายช่างไฟฟ้า 5
กรรมการ
5.3
นายเชิดชัย ไชยสุวรรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ 5
กรรมการ
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

รายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง ICT
จัดซือ้ ตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี 2557
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท จานวน 6 เครื่อง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 132,000.- บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core ) หรือ 8 แกนเสมือน ( 8 Thread ) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจาแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6
MB จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงหลัก ทีม่ หี น่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน
1 หน่วย
2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ( INKJET Printer) ราคาเครื่องละ 4,300.- บาท จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 4,300.- บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 × 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 5,500.- บาท จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,500.- บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
/- สามารถพิมพ์ …

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ราคาเครื่องละ 4,200.- บาท จานวน 2 เครื่อง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 8,400.- บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ คี วามสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียว
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 × 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 × 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงั้ สีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
5. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 20 นิว้ ราคาจอละ 3,500.- บาท จานวน 3 จอ รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 10,500.- บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600 × 900 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
……………………………………………………….

