
 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช้งานก่อสร้าง 

                           

1. ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ของเทศบาลต าบลแมว่าง หมู่ที่ 5 

ต.บ้านกาด อ.แมว่าง  จ.เชยีงใหม่  /หนว่ยงานเจา้ของโครงการ...เทศบาลต าบลแมว่าง... 

 

 

  

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................119,700.-..........................บาท 

 

 

  

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ)..........20  มิถุนายน  2559................   

    เป็นเงิน..........112,600.-................บาท ราคา/หนว่ย (ถ้ามี) 

 

  

  

4. แหลง่ที่มาของราคากลาง (ราคาอา้งองิ) 

    

  

       - เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

 

  

 

5.  รายชื่อเจ้าหนา้ที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) ทุกคน 

  

  

 

1. นายพิศาล       แสงรัตน์          ต าแหน่ง   หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการศกึษา    ประธานกรรมการ 

 

2. นางณัชชา       จันทร์เพ็ญ        ต าแหน่ง  หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ                       กรรมการ 

 

3. นายศุภานนท์   เมอืงสุวรรณ     ต าแหน่ง  นายชา่งโยธาช านาญงาน         กรรมการ  

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลต าบลแม่วาง  

ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   1 / 2559 ลงวันที่   21  เดือน   มิถุนายน  2559  

ราคากลางของโครงการเป็นเงนิ  112,600.- บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  

  1.  ครุภัณฑ์คอมพิวเ ตอร์ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 .5 น้ิว )                        

จ านวน   1  เคร่ือง   ราคาเคร่ืองละ  16,000.-  บาท  (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 

1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz  หรอืดีกว่า  จ านวน 1 หนว่ย 

2.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

3.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 

TB หรอื ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หนว่ย   

4.  มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

5.  มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรอืดีกว่า จ านวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

6.  มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

7.  มีจอแบบ  LCD หรอืมีดกีว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย 

  2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18.5 น้ิว)  จ านวน  3  เคร่ือง   ราคาเคร่ืองละ   22,000.-  บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 

  1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรอื 8 แกนเสมือน               

(8 thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.7 GHz  จ านวน 1 หนว่ย 

  2.  หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 

6 MB  

  3.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภา พ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า 

ดังนี้ 

      -  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพวงจรหลักที่มหีนว่ยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

หรอื 

      -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB หรอื 

      -  มีหน่วยประมวลผงเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB 
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  4.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

  5.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า             

1 TB จ านวน 1 หนว่ย 

  6.  มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

  7.  มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรอืดีกว่า จ านวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

  8.  มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

  9.  มีจอภาพแบบ  LCD หรอืดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 18.5 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย 

  3.  เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวด า  (18 หน้า/นาที)  จ านวน  2  เครื่อง  

ราคาเคร่ืองละ  3,300.-  บาท  (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  600x600 dpi 

2. มีความเร็วในการพิมพ์รา่งไม่นอ้ยกว่า  18  หนา้ต่อนาที (ppm) 

3. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 

4. มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  

1 ช่อง 

5. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า  

150  แผ่น 

  4.  เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวด า  (30 หน้า/นาที)  จ านวน  1   เคร่ือง  

ราคาเคร่ืองละ  7,300.-  บาท  (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  1,200x600 dpi 

2. มีความเร็วในการพิมพ์รา่งไม่นอ้ยกว่า  30  หนา้ต่อนาที (ppm) 

3. สามารถพิมพเ์อกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 

4. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 

5. มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  

1 ช่อง 

6. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า  

250  แผ่น 
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5. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1  จ านวน            

1  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  20,000.-  บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

1.  เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) 

ได้ไม่นอ้ยกว่า  50 แผ่น 

2. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi 

3. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด  A4  ได้ไม่นอ้ยกว่า  8 ppm 

4. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่นอ้ยกว่ากระดาษขนาด A4 

5. มีช่องเชื่อมตอ่ (Inferface) แบบ Parallel  หรอื  USB 2.0  หรอืดีกว่า  จ านวน              

ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

 


