ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครศรีธรรมราช จากัด
ฉบับที่ 34 /2562
เรื่อง ประกวดราคาครุ ภัณฑ์ เครื่ องใช้ สานักงาน (ชุ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ )
------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด มีความประสงค์จะประกวดราคาครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องใช้
สานักงาน จานวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 370,000.- บาท
1. ชุดเครื่ องคอมพิวเตอร์(จอพร้ อมUPS) จานวน 8 ชุด
2. เครื่ องปริ้ นเตอร์ ขาว-ดา จานวน 1 เครื่ อง
3. เครื่ องปริ้ นเตอร์ สี จานวน 2 เครื่ อง
ตามรายละเอียดประกอบท้ายประกาศนี้ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องเป็ นผูม้ ีอาชี พขายสิ่ งของที่เสนอราคา และต้องไม่
เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่อผูถ้ ูกทิ้งงานของทางราชการ
กาหนดยื่นซองประกวดราคาในวัน อังคารที่ 26 มี นาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด และกาหนดเปิ ดซองประกวดราคาและพิจารณาผล
ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายบริ หารงานทัว่ ไป ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครศรี ธรรมราช จากัด เลขที่ 626 ถนนราชดาเนิน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตั้งแต่
วั น ที่ อ อกประ กาศฯ จนถึ งวั น อั ง คารที่ 26 มี น าคม 2562 และสอบถ ามทางโทรศั พ ท์ ห มายเล ข
075-356284, 075-320100 กด 7 ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด
ประกาศ ณ วันที่

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครศรีธรรมราช จากัด

-2รายละเอียดประกอบท้ายประกาศ
พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องใช้สานักงานที่จะซื้ อ ต้องเป็ นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่ อน ไม่เป็ น
ของเก่า เก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์อยูท่ า้ ยประกาศนี้
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 หลักประกันซอง (เงินสด)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีอาชี พขายพัสดุที่ ประกวดราคาและต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่ อ
ผูท้ ิ้งงานของทางราชการ หรื อห้ามติดต่อหรื อห้ามเข้าเสนอราคากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่ เป็ นผูไ้ ด้รั บ เอกสารสิ ท ธิ หรื อความคุ ้ม กันซึ่ ง อาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้ น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่เพียงรายเดียวเท่านั้น
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็ นธรรม
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองประกวดราคา ดังนี้
3.1 กรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นนิ ติบุ ค คล ให้ยื่นส าเนาหนัง สื อ รั บรองการจดทะเบี ย นนิ ติบุ คคล
หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื่ อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 กรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นบุ คคลธรรมดา หรื อคณะบุ คคลที่ มิใ ช่ นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจ าตัว ประชาชนของผู ้น้ ัน ส าเนาข้อ ตกลงที่ แ สดงถึ ง การเข้า เป็ นหุ ้ น ส่ ว น (ถ้า มี ) ส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 กรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นส าเนาสั ญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายใดเป็ นบุ คคลธรรมดาที่ มิได้ถือ
สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทางหรื อถ้าผูร้ ่ วมค้ารายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน 3.1
3.4 หนัง สื อ แสดงฐานะทางการเงิ น ส าเนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ และส าเนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.5 หนังสื อมอบอานาจ ซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.6 บัญชี รายละเอียดรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประกวดราคา รวมทั้งรายการ
ครุ ภณ
ั ฑ์และแคตตาล็อก และรายละเอียดคุ ณลักษณะและพัสดุ ตวั อย่างบัญชี รายละเอียดรายการเอกสารนี้ ให้แยก
ต่างหากจากซองที่กาหนดไว้ในข้อ 4.6 เพื่อมอบคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา

-34. การยืน่ ซองประกวดราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ กาหนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่ มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจนจานวนเงิน
ที่ เสนอต้องระบุ ตรงกันทั้ง ตัวเลขและตัวอัก ษร โดยไม่ มี ก ารขูดลบหรื อแก้ไ ข หากมี ก ารขูดลบ ตก เติ ม แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 การประกวดราคาครั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงิ นบาท และเสนอราคาเพียง
ราคาเดี ย ว โดยต้องเสนอราคาทั้งกลุ่ มทุ ก รายการ และหรื อราคาต่ อหน่ วยหรื อต่อรายการในใบเสนอราคาฉบับ
เดียวกันตามเงื่ อนไขรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่ งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบี ยนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองประกวดราคา
โดยภายในกาหนดยืน่ ราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้ อขาย โดยส่ งมอบพัสดุ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสรี ธรรมราช จากัด
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะของ
ครุ ภณ
ั ฑ์ตามที่ กาหนดแต่ละรายการ ไปพร้ อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังกล่ าวนี้ และ
สหกรณ์ฯ จะยึดไว้เป็ นเอกสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด
สาหรั บแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถู กต้อง
โดยผูม้ ีอานาจทานิ ติกรรมแทนนิ ติบุ คคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค์จะขอ
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคาที่ปิดผนึ กซองเรี ยบร้ อย จานวน 2 ซอง จ่าหน้า
ซองถึง “ประธานกรรมการเปิ ดซองพิจารณาผล” โดยระบุไว้ที่หน้าซองที่ 1 ว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวด
ราคาฉบับที่ ” ซองที่ 2 ว่า “เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา” และ “แคตตาล็อค
และหรื อแบบรู ปรายละเอียดคุณลักษณะ” ทั้งนี้ ให้ผเู ้ สนอราคาระบุชื่อผูเ้ สนอราคาไว้ที่หน้าซองทั้ง 2 ซอง อย่าง
ชัดเจนและยื่นต่ อคณะกรรมการรั บซองประกวดราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ระหว่ างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ สานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครศรี ธรรมราช จากัด
เมื่ อพ้นกาหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคาจะเปิ ดซองพิจารณาผลการประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.
เป็ นต้นไป

-45. หลักประกันซอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซอง 5% ของราคาที่ เสนอ พร้ อมกับยื่นซองประกวดราคา
โดยใช้หลักประกันเป็ นเงินสดเท่านั้น
หลักประกันซองตามข้อนี้สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด จะคืนให้
ผูเ้ สนอราคาหรื อค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับพิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอราคา
ที่คดั เลือกไว้ซ่ ึ งเสนอราคาต่าสุ ดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลงหรื อเมื่อผูเ้ สนอราคาได้พน้
จากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 สหกรณ์ฯ สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
1)
ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู ้เ สนอราคารายนั้น ในบัญ ชี ผู ้รั บ เอกสารประกวดราคาหรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด
2) ไม่กรอกชื่ อนิ ติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรื อลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาที่เป็ น
สาระสาคัญหรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
4) ราคาที่ เ สนอมี ก ารขูดลบ ตก เติ ม แก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิ ไ ด้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
6.2 การตัดสิ นในการประกวดหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
หรื อสหกรณ์ฯ มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ งสภาพฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาไว้
สหกรณ์ฯ มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
6.3 สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ดหรื อราคาหนึ่งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้ อในจานวนหรื อขนาดหรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด ๆ หรื ออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์ฯ เป็ นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสิ นใจของสหกรณ์ฯ เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์ ฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนผูท้ ิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดย
ไม่สุจริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคาหรื อมีผเู ้ สนอราคารายหนึ่ งหรื อหลายรายกระทาการอย่างใด อันเป็ น
การขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรค หรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อสหกรณ์ฯ
ไม่วา่ จะกระทา โดยสมยอมกันหรื อโดยการให้ขอให้หรื อรับว่าจะให้เรี ยกรับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดหรื อใช้กาลังประทุ ษร้ าย หรื อข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุ ษร้ ายหรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อ
กระทาการใดโดยทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคา
ด้วยกัน หรื อเพื่อให้ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่ งรายใด เป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับสหกรณ์ฯ หรื อเพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบ สหกรณ์ฯ โดยมิใช้เป็ นไปทางประกอบธุ รกิจปกติ

-57. การทาสั ญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณี ที่ผชู้ นะการประกวดราคาสามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน 45 วันทาการ
ของสหกรณ์ฯ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
7.2 ในกรณี ที่ผชู้ นะการประกวดราคาไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน 45 วันทาการ
ของสหกรณ์ฯ หรื อสหกรณ์ฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อตามข้อ 7.1 ผูช้ นะการประกวดราคา
จะต้องทาสัญญาซื้ อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสหกรณ์ฯ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงิ นเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่ งของที่ประกวดราคาได้ให้สหกรณ์ฯ
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันเป็ นเงินสดเท่านั้น
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับเป็ นรายวันตามแบบสัญญาซื้ อขายให้คิดในอัตราตายตัวร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุที่ยงั
ไม่ได้รับมอบ
9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ื อรับมอบโดยผูข้ ายรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. การจ่ ายเงิน
ผูเ้ สนอประกวดราคาต้องส่ งมอบพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสหกรณ์ฯ ในสภาพที่
เรี ยบร้อยครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตามสัญญาทุกประการแล้วจึงจะทาการเบิกจ่ายเงินให้ได้ ภายในไม่เกิน 15 วันทา
การ หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสหกรณ์ฯ รายงานการตรวจรับเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

รายละเอียดครุภณ
ั ฑ์ จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ชุ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One พร้ อมจอและUPS จานวน 8 ชุ ด
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สถาปัตยกรรมแบบ 8th generation หรื อดีกว่า Intel® Core i5-8600T
ทางานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ากว่า 2.3 GHz และมีหน่วยความจาCache ไม่นอ้ ยกว่า 9 MB
2. ตัวเครื่ องและจอภาพต้องเป็ นชิ้นเดียวกันแบบ AIO PC มีเมนบอร์ ด Chipset ของ Intel Q370 หรื อดีกว่า
3. มี BIOS ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายซึ่ งมีเครื่ องหมายการค้าเดียวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์
มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 2666 MT/s หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB และ สามารถ
ขยายได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 32 GB และรองรับการติดตั้ง Intel Optane memory ในอนาคต
4. ฮาร์ ดดิสก์เชื่อมต่อแบบ Serial ATA III หรื อดีกว่า มีความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB 7200 RPM หรื อดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
5. มีไดร์ ฟที่สามารถอ่านและเขียนแผ่น DVD ชนิดติดตั้งบนตัวเครื่ อง จานวน 1 ชุด
6. มีจอภาพที่ใช้เทคโนโลยี WLED Backlit LCD หรื อดีกว่า ชนิดจอด้าน (Anti-glare) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 23.8 นิ้ว
สามารถแสดงผลที่ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ากว่า 1,600 x 900 และ ขาตั้งของเครื่ องสามารถปรับก้ม
เงย และ ปรับขึ้น ลงได้
7. มีอุปกรณ์สาหรับเชื่ อมต่อดังต่อไปนี้
8. มีระบบเสี ยงแบบ High Definition Audio
9. มีกล้อง Internal Webcam มีความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1080P
10. มีพอร์ตอีเทอร์เน็ตแบบภายใน (NIC or Integrated LAN) 1000 Mbps มีหวั ต่อแบบ RJ45
11. มี Wireless LAN ที่มีมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n/ac หรื อ สู งกว่า
12. มีพอร์ต USB จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ports เป็ นชนิด USB Type-C จานวน 1 port , ชนิด USB 3.1 Gen 1
หรื อดีกว่า ไม่นอ้ ยกว่า 4 ports
13. มีช่องเสี ยบ microphone/headphone อยูท่ างด้านข้างเครื่ อง
14. แป้ นพิมพ์ (Keyboard) แสดงตัวอักษรทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ แบบ USBไม่นอ้ ยกว่า 104 คีย ์
15. มีระบบปฏิบตั ิการ window 10 ที่ลิขสิ ทธิ์ และติดตั้งจากโรงงาน
16. เมาส์ชนิด 2 ปุ่ มพร้อม Scroll button แบบ laser mouse หรื อดีกว่า มีคอนเน็คเตอร์ เป็ นแบบ USB
17. มีช่องสาหรับเชื่ อมกับจอภาพ DisplayPort หรื อ HDMI หรื อดีกว่า อย่างละ 2 ช่อง
18. มีแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้ า (Power Supply) ที่สามารถใช้ได้กบั แรงดันไฟฟ้ าของประเทศไทย มีกาลังงาน 120W
19. ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้ าจากสถาบันได้รับการยอบรับจากนานาชาติ เช่น
FCC หรื อ CE
20. ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรื อ
CSA หรื อ CE หรื อ IEC

21. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 Series
22. ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star และสิ่ งแวดล้อม EPEAT Rating ไม่ต่ากว่า
Gold
23. มีการรับประกันเครื่ องคอมพิวเตอร์ จากบริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์ทุก
ชิ้นส่ วน และ ให้บริ การแบบ Onsite Service
24. มีศูนย์บริ การของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐาน ISO 9001:2015 ไม่นอ้ ยกว่า 10 ศูนย์บริ การ
25. บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริ การ Download คู่มือ, Drive
และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคา
นี้ดว้ ย
26. มี Hardware ทาหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM 2.0 หรื อ ดีกว่า Build in
บนแผงวงจรหลัก
27. มีซอฟต์แวร์รองรับภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยการทางานของฮาร์ดแวร์ (Hardware Diagnostics) ซึ่ งสร้างขึ้นโดย
ใช้อินเตอร์เฟซเฟิ ร์มแวร์ Unified Extensible (UEFI) สามารถตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ
(Component test) ได้ไม่ต่ากว่า 10 รายการ เช่น Processors, Memory, Hard Drive, Audio, Keyboard,
Mouse, Network, Optical Drive, System Board, USB port เป็ นต้น โดย สามารถทางานได้แม้ไม่มี
ระบบปฏิบตั ิการ และ สามารถ Download ได้จากเว๊ปไซต์ของบริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ
28. พร้ อมติ ดตั้งระบบงานสหกรณ์ ฯ กับบริ ษทั ที่ ดูแลระบบงานสหกรณ์ ฯ เพื่ อรองรับการใช้งานระบบงาน
สหกรณ์ฯ ตามรู ปแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด (โดยให้ผทู ้ ี่ประกวดราคาได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็ นเงิน
2,000.- บาทต่อเครื่ อง)
2. เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว – ดา จานวน 1 เครื่อง
1. พิมพ์เลเซอร์ ขาว –ดา 40 แผ่นต่อนาที (A 4)
2. สามารถสั่งพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ ความเร็ วขั้นต่า 35 หน้า/นาที (A4)
3. ความละเอียดสู งสุ ดถึง 1200 x 1200 (1-dpi)
4. หน่วยความจา 320 GB
5. หน่วยประมวลผล 512MB Up to 1024 MB
6. ภาษในการพิมพ์ PCL5c,PCL6,PostScript@3TM,Pictbridge
7. ขนาดกระดาษ A4 – A6
8. รองรับกระดาษหนา 52 – 162 แกรม
9. ถาดใส่ กระดาษ 500 แผ่น จานวน 1 ถาด , ถาดมือป้ อน 100 แผ่น จานวน 1 ถาด
10. ถาดกระดาษออก 250 แผ่น
11. การเชื่อมต่อ USB 2.0 , Ethernet networking , 10/100 Base –TX
12. สามารถ Lock print ได้
13. รับประกัน On-Site ฟรี 3 ปี

3. เครื่องปริ้นเตอร์ สี จานวน 2 เครื่อง
1. รองรับการทางานแบบมัลติฟังก์ชนั่ ระบบเลเซอร์ สี 4 in 1 (Print/ Copy/ Scan/ Fax)
2. รองรับการทางานแบบ Multitasking และพิมพ์งานผ่านระบบไร้สายได้ (Wi-Fi)
3. เทคโนโลยี Auto On/Off ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่ องพิมพ์
4. พิมพ์งานคมชัดด้วยความละเอียดทั้งขาวดาและสี 600 ? 600 dpi.
5. ความเร็ วในการพิมพ์ขาวดา 16 แผ่น/นาที, สี 4 แผ่น/นาที
6. ถ่ายเอกสารขาวดา 16 สาเนา/แผ่น, สี 4 สาเนา/แผ่น
7. สแกนงานด้วยความละเอียดแบบ Optical 1,200 dpi.
8. หน่วยความจาในการส่ งแฟกซ์ 300 หน้า
9. ชนิดเครื่ องพิมพ์ :เลเซอร์
10. ระบบสี :ขาวดา, สี
11. หน้าจอแสดงผล :3.0 นิ้ว ระบบทัชสกรี น CGD (Color Graphics Display)
12. ภาษาการพิมพ์ :PCLm/PCLmS
13. ระบบสั่งพิมพ์เคลื่อนที่ :HP ePrint, Wireless direct printing, Apple AirPrint
14. ระบบสั่งพิมพ์ผา่ น WiFi :มี
15. การเชื่อมต่อมาตรฐาน :Hi-Speed USB 2.0
16. การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค :Ethernet 10/100Base-TX network, Wireless 802.11b/g/n
17. หน่วยความจา :128MB
18. ระบบรองรับ :Windows and Mac
19. ความเร็ วการพิมพ์ ขาวดา :16 แผ่น/นาที
20. ความเร็ วการพิมพ์ สี :4 นาที/แผ่น
21. ความเร็ วการพิมพ์แผ่นแรก ขาวดา :16 วินาที
22. ความเร็ วการพิมพ์แผ่นแรก สี :27.5 วินาที
23. ระบบพิมพ์สองหน้า :มี แบบป้ อนกระดาษเอง
24. รอบพิมพ์ต่อเดือน :20,000 แผ่น/เดือน (แนะนา 250-950 แผ่น)
4. พร้ อมทีมช่ างเข้ าติดตั้งครุ ภัณฑ์ เครื่องใช้ สานักงานให้ พร้ อมใช้ งาน
***********************************

