ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปีทางบัญชี 2563
---------------------------------------------อาศัย อานาจตามระเบี ย บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด ว่าด้ว ยการพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 8
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด จะจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปีทางบัญชี 2563 โดย วิธีประกวดราคา โดยมี
ราคากลาง 515,680.00 บาท ตามรายการต่อไปนี้
ที่
1

รายการ
ชุดคอมพิวเตอร์/เครื่องสารองไฟ

คุณลักษณะพื้นฐาน

จานวน
6 ชุด

3

เครื่องพิมพ์HP Laserjet MFP
M227FDW
เครื่องสารองไฟ (UPS)

- ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
พร้อมเครื่องสารองไฟ จานวน 1 ชุด
(1) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
- HP ProDesk 280 G4 MT
- Intel Core i5-8500
- Memmory:8GB
- Harddisk:1TB 7200rpm
- HP ประกันเครื่อง 3 ปี
- HP Monitor 20” + HP Mouse &
Keyboard
- Microsoft Window 10
Professional 64 Bit
(3) เครื่องสารองไฟ
- ยี่ห้อ APC รุ่น BX700U-MS
(700VA/390W)
- เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Pro MFP M
227fdn
- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐VA / ๕๐๐ W

2

4

เครื่องแสกนใบหน้า

- ระบบอินฟาเรดสามารถลงเวลาด้วยใบหน้า

3 เครื่อง
4 เครื่อง
3 เครื่อง

ลายนิ้วมือและรหัสผ่าน
5

เครื่องนับธนบัตรอัตโนมัติแบบตั้ง
โต๊ะระบบ UV,MG MT ตรวจความ
ผิดพลาด ซ้อน ขาดครึ่ง

- เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-150
- นับมูลค่าธนบัตรไทยทุกชนิดราคาที่ใช้ปัจจุบัน
- ตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ ระบบ UV, MG,
MT
- ตรวจธนบัตรสอดไส้ต่างชนิดราคาแม่นยา

1 เครื่อง

-2ที่
6

รายการ
เครื่องพิมพ์สมุด Olivetti PR ๒
Plus

7

ระบบบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์

คุณลักษณะพื้นฐาน

จานวน

- เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี และเช็ค ยี่ห้อ Olivetti
รุ่น PR2 Plus
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
- หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา
อัตโนมัติ
- ความเร็วในการพิมพ์ 560 อักษร/นาที
- ทางเข้ากระดาษสามารถวางตาแหน่งไหนก็ได้
- ความหนาของกระดาษ : 7 สาเนา (ต้นฉบับ +
สาเนา 6 ฉบับ
- หน่วยความจา : 400 ล้านตัวอักษร
- น้าหนัก : 10.5 kg
- ระบบต่อเชื่อ : RS 232serial , parallel , USB
Port

2 เครื่อง

ระบบคิวอัจฉริยะ ทางานร่วมกับ HIS

1. โปรแกรมบัตรคิว EasyQueue (เอซี่คิว)
2. ความสามารถของโปรแกรม EasyQueue
นี้ ยังสามารถ ให้ข้อมูล ทั้ง ภาพสไลด์ Video
ข้อความ ตัววิ่งภายใน วิดีโอ
และสามารถแสดงทีวีออนไลน์ได้
หากเชื่อมต่อ Internet
3. ผู้ใช้งานปรับแต่งค่าต่างๆ ในโปรแกรม
ได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ตั้งภาษาไทย
ตั้งค่าจอแสดงผล ตั้งค่าเสียง
โดยไม่ต้องออกไปตั้งที่ระบบ Windows
ยังสามารถแก้ไข Logo สี ตัวอักษร
4. ชื่อประเภท บริการ ช่องบริการ
หรือจานวนบัตรคิวที่ต้องการ
สามารถปรับเองได้ อีกทั้งรองรับระบบ
LAN Network และ ใช้ Kios แบบจอสัมผัส
ใช้ได้คู่กับการกดด้วยแป้นกดบัตรคิว

1 ชุด

-3ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มี คาสั่งไม่สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
เงื่อนไขการเสนอราคา ดังนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครุภัณฑ์ทุกรายการตามที่ประกาศ
2. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครุภัณฑ์แต่ละรายการ และเสนอราคารวมทุกรายการตาม
คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่กาหนด
3. ผู้เสนอ ชนะการประกวด จะต้องรับประกันการชารุดของครุภัณฑ์ เป็นเวลา 1 ปี
นับแต่วันส่งมอบครุภัณฑ์
4. ก าหนดยื่ น ซองประกวดราคาวั น ที่ 11 ธั น วาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูชัยภูมิ จากัด สานักงานใหญ่ เลขที่ 268
หมู่ที่ 2 ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า ตาบลรอบเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
และก าหนดเปิ ด ซองใบเสนอราคาในวั น ที่ 11 ธั น วาคม 2562 เวลา ตั้ ง แต่ เ วลา
10.10 น. เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาตามเกณฑ์คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ที่จะซื้อไม่เกินราคากลางที่กาหนดไว้และจะพิจารณาราคาแต่ละรายการและ
ราคารวมทุกรายการ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูชัยภูมิ จากัด สานักงานใหญ่ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-815222 ต่อ 32 ในวันและเวลาทาการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายมนัส เจียมภูเขียว)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด

