
 
 
 

                                              - สําเนาคูฉบับ - 
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง 
เรื่อง    สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร   จํานวน  7 รายการ 

………………………………………………………………………… 

ดวยสํานักงานเทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความ
ประสงคสอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร   จํานวน  7 รายการ ดังนี้ 

1.เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (โนตบุค) จํานวน  1  เครื่อง   
2.เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี  1  (จอขนาดไมนอยกวา 18  นิ้ว)  

จํานวน  1  เครื่อง   
3.เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี  2  (จอขนาดไมนอยกวา 18  นิ้ว)  

จํานวน  1 เครื่อง   
4.เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว            จํานวน 1  เครื่อง             

                     5.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  (18  หนา/นาที) จํานวน 1  เครื่อง 
6.เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก  (INKJET  Printer)  สําหรับกระดาษขนาด  A3   

จํานวน 1  เครื่อง    
7.เครื่องพิมพ  Multifunction  ชนิดฉีดหมึก  (Inkjet)  จํานวน 1  เครื่อง 
รายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

วงเงินท่ีจะซ้ือ  (วงเงินงบประมาณ) 
 วงเงินไมเกิน  126,700.-  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                    1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือเปนตัวแทนผูจําหนาย หรือผูประกอบ หรือผูผลิต 
หรือผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว 
                    2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
                    3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฎิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคา ใหแกเทศบาล ตําบล
นาเหรง ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง       เปน
ธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

 กําหนดย่ืนซองสอบราคา วันท่ี 9 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม  2557 โดยกําหนดสถานท่ี
ยื่นซองดังนี้ 

วันท่ี  9  กรกฎาคม – 23  กรกฎาคม  2557      ณ  งานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลัง 
เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ  

                    วันท่ี  24  กรกฎาคม  2557  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางของระดับ
อําเภอ  ท่ีวาการอําเภอนบพิตํา (ชั้น ๒ )   อําเภอ นบพิตํา   จังหวัด นครศรีธรรมราช  ตั้งแตเวลา                     
๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น.  

/กําหนด… 



 

 

- 2 - 
 

   กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี     25  กรกฎาคม  2557      ณ  ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือหรือการจางของระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอนบพิตํา (ชั้น๒)  อําเภอ นบพิตํา   จังหวัด
นครศรีธรรมราช   ตั้งแตเวลา  10.๓0 น.  เปนตนไป 

                    ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารการสอบร าคาในราคาชุดละ   200.- บาท (สองรอยบาทถวน)  
ไดท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลัง  เทศบาล ตําบลนาเหรง   อําเภอ นบพิตํา    จังหวัด นครศรีธรรมราช   
ระหวาง  วันท่ี  9  กรกฎาคม –  24  กรกฎาคม  2557     หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 
โทรศัพท ๐-๗๕๗๕-๒๑๑๑ ตอ ๑๓  ในวันและเวลาราชการ   หรือสืบคนขอมูลทางเว็บไซตของเทศบาลตําบล
นาเหรงไดท่ี  www.nareng.go.th เว็บไซตของจังหวัดนครศรีธรรมราช เว็บไซตกรมบัญชีกลาง 
www.gprocurement.go.th 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   9   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.  2557 
 
 

(ลงชื่อ) 
             (นายจริน  รักสนิท) 

               นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nareng.go.th/


 
รายละเอียดครุภัณฑคอมพิวเตอรตามประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง 
เรื่อง    สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร   จํานวน  7 รายการ 

  
 

1.เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (โนตบุค) จํานวน  1  เครื่อง   
           มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ  ดังนี้.-  
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz  จํานวน  1  หนวย 
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 750 GB จํานวน 1 หนวย  
   - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  
   - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
   -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit  Ethernet  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา    
1 ชอง  
  -  สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
                        (มาตรฐานตามเกณฑราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   มีนาคม   2556)  
 

2.เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี  1(จอขนาดไมนอยกวา 18  นิ้ว)  
จํานวน  1  เครื่อง   

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกนหลัก  (4 core )  และมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5  GHz  และมีหนวยความจํา  แบบ Cache  Memory   ไมนอยกวา  6  MB     
จํานวน  1  หนวย 
  - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา  1  GB 
  -มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  4 GB 
  -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB   
 จํานวน  1  หนวย 

-มี DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  แบบ  Gigabit  Ethernet  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  

1  ชอง 
(มาตรฐานตามเกณฑราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   มีนาคม   2556)   
 
3.เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18  นิ้ว)  

จํานวน  1 เครื่อง   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  4  แกนหลัก  (4 core) และมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory  ไมนอยกวา 8 MB   
 จํานวน 1  หนวย 

/-มีหนวย… 



 
 

-มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 1 GB 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  4  GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)  ชนิด  SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  2  

TB  จํานวน  1  หนวย 
-มี  DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1  หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  แบบ  Gigabit  Ethernet  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  

1  ชอง 
-มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกวา มี Contrast Ratio   ไมนอยกวา  600:1   และมีขนาด           

ไมนอยกวา  18  นิ้ว จํานวน  1  หนวย 
  

4.เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว            จํานวน 1  เครื่อง             
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ 
- มีความยาวของแครพิมพไมนอยกวา 15 นิ้ว 
- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100   

  ตัวอักษรตอวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอ

นิ้ว 
- มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกวา 

  (มาตรฐานตามเกณฑราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   มีนาคม   2556) 
 
                   5.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  (18  หนา/นาที) จํานวน 1  เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600X600  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา  18  หนาตอนาที 
- มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  2  MB 
- มี Interface  แบบ 1XParallel  หรือ 1XUSB 2.0 หรือดีกวา 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  

150 แผน 
(มาตรฐานตามเกณฑราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   มีนาคม   2556)   
  

6.เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก  (INKJET  Printer)  สําหรับกระดาษขนาด  A3   
จํานวน 1  เครื่อง    
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  -มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา  1,200X1,200  dpi 

/-มีความ…. 



 
 
  -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด  A4 ไมนอยกวา  30  หนาตอนาที   
 หรือ 10.2  ภาพ  ตอนาที 

-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที หรือ 8.1 
ภาพตอนาที 

-มี Interface  แบบ 1XParallel  หรือ 1XUSB  2.0  หรือดีกวา 
-สามารถใชไดกับ  A3,A4,Letter,และ Custom  โดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา                               

100  แผน 
(มาตรฐานตามเกณฑราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   มีนาคม   2556)  
  

7.เครื่องพิมพ  Multifunction  ชนิดฉีดหมึก  (Inkjet)  จํานวน 1  เครื่อง    
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  -เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer,Copier และ Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก  (inkjet) 

-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  4,800X1,200 dpi 
  -มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา  20  หนาตอนาที 
                     -สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา-สี ได) 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา  1,200X2,400 dpi 
  -มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document  Feed) 
  -สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
  - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  90  สําเนา 
  - สามารถยอและขยายได  25  ถึง 400  เปอรเซ็นต 
  - สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom  โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา   
100  แผน 
 

 (มาตรฐานตามเกณฑราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   มีนาคม   2556)  

 
 


