
  

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา  จํานวน ๑๕ รายการ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

------------------------------------------------------ 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ

สําหรับนักศึกษา  จํานวน ๑๕ รายการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังน้ี 

 ๑. เครื่องแมขาย (Server)  แบบที่ ๑  จํานวน ๑ เครื่อง  เปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  

 ๒. เครื่องลูกข าย (Client)  จํ านวน ๕๔ เครื่อง  เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท  เปนเงิน 

๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท   

 ๓. เกาอี้ + โตะคอมพิวเตอร  จํานวน ๕๔ ชุด  ชุดละ ๕,๑๐๐ บาท  เปนเงิน ๒๗๕,๔๐๐ บาท   

 ๔. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA  ขนาดไมนอยกวา ๓,๕๐๐ ANSI Lumens  

จํานวน ๓ เครื่อง  เครื่องละ ๓๙,๐๐๐ บาท  เปนเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท 

 ๕. สวิตซฮับ ๒๔ พอรต L๒  แบบที่ ๒  จํานวน ๔ เครื่อง  เครื่องละ ๒๗,๐๐๐ บาท  เปนเงิน 

๑๐๘,๐๐๐ บาท 

 ๖. เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด ๑๐ KVA  (ระบบไฟฟา ๓ เฟส)  จํานวน ๒ เครื่อง  เครื่องละ 

๒๒๐,๐๐๐ บาท  เปนเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๗. โตะประชุม  ๒๕ ที่น่ัง  จํานวน ๑ ชุด  เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๘. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  ขนาดไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ บทียูี  

พรอมติดต้ัง  จํานวน ๑๐ เครื่อง  เครื่องละ ๕๗,๐๐๐ บาท  เปนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท 

 ๙. ระบบภาพและเสียงหองประชุมสัมมนา พรอมติดต้ัง จํานวน ๑ ชุด  เปนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๐. ชุดไฟเย็นสําหรับผูประกาศ  จํานวน ๔ ชุด  ชุดละ ๑๓,๙๐๐ บาท  เปนเงิน ๕๕,๖๐๐ บาท 

 ๑๑. ตูดูดความช้ืนสําหรับเก็บอุปกรณ  จํานวน ๑ ชุด  เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๒. ชุดควบคุมหองสตูดิโอ (Mobile Video Studio)  จํานวน ๑ ชุด  เปนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๓. ชุดผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  จํานวน ๑ ชุด  เปนเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท 

 ๑๔. ชุดถายทําขาว สารคดี และผลิตรายการ  จํานวน ๑ ชุด  เปนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท 

 ๑๕. เครื่องพิมพระบบ Inkjet  แบบ Photo Printer  จํานวน ๑ เครื่อง  เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๔,๑๕๗,๐๐๐  บาท  (สี่ลานหน่ึงแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  ตามรายละเอียดในเอกสาร

การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E ๓/๒๕๕๘  แนบทายประกาศน้ี 

 

/ผูมสีิทธิเสนอราคา... 
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 ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

 ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว  

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งน้ี   

 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ  

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  

 ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

 ๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
 

 กําหนดดูสถานที่ติดต้ังครุภัณฑ  ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘  ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา  

๑๐.๓๐ น.  โดยพรอมกัน ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  หากผูมีประสงคจะเสนอราคารายใดไมมาดูสถานที่ติดต้ังครุภัณฑ  ตามวันเวลา 

ที่กําหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณถือวาผูน้ันไดรับทราบรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขที่มีอยูเดิมและที่

ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอด ถามีคาใชจายใด ๆ เพิ่มข้ึนผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผูประสงค

จะเสนอราคาผูกพันที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน และจะยกเปนเหตุในภายหลังวาตนไมไดรับทราบมากอน

เปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยไมไดไมวากรณีใด ๆ  และไมมีปญหาในงานจัดซื้อครั้งน้ี 
 

 กําหนดย่ืนซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  

ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และกําหนดเสนอราคา  ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  ต้ังแตเวลา 

๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

 

/ผูสนใจ... 
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 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ      

๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่  งานพัสดุ กองกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ระหวางวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ – ๕๖๗๑ – ๗๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ  
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 

 

 (รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง   จันดา) 

 อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิมพ ............................... 

ทาน ................................ 

ตรวจ .............................. 


