
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑเสริมทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู จํานวน ๑ ชุด

---------------------------------------
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑเสริมทักษะตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู จํานวน ๑ ชุด  ประกอบดวย
๑.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน  ๒  เครื่อง
๒.  จอแขวนมือดึง  จํานวน  ๒  จอ
๓.  จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  จํานวน  ๑  จอ
๔.  เครื่องฉายทึบแสง ๓ มิติ  จํานวน  ๒  เครื่อง
๕.  กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน  ๒  กลอง
๖.  กลองถายรูปดิจิตอล (DSLR) พรอมกระเปาใสกลองและอุปกรณ  จํานวน  ๒  ชุด
๗.  กลองวีดิโอ  จํานวน  ๔  กลอง
๘.  เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน  ๑  เครื่อง
๙.  เครื่องพิมพ Multifunction  ชนิดเลเซอร ชนิด LED สี  จํานวน  ๒  เครื่อง
๑๐.  เครื่องเสียงมินิไฮไฟ  จํานวน  ๒  เครื่อง

ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ  

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ยื่นซองโดยตรง  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาปดผนึก
ซองใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ  จาหนาซองถึง "ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ"

/ผูสนใจติดตอ…



- ๒ -

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดที่ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดตั้งแตวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๕  มีนาคม  
๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pcru.ac.th และเว็บไซต
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทโดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  หรือโทรสาร
หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐  ทุกวันในเวลาราชการ

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่   ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป                 
ณ หองประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง  จันดา)
อธิการบดี



























ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เรื่อง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน ๑ ชุด

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


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน ๑ ชุด  ประกอบด้วย


๑.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จำนวน  ๒  เครื่อง


๒.  จอแขวนมือดึง  จำนวน  ๒  จอ


๓.  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จำนวน  ๑  จอ


๔.  เครื่องฉายทึบแสง ๓ มิติ  จำนวน  ๒  เครื่อง


๕.  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จำนวน  ๒  กล้อง


๖.  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (DSLR) พร้อมกระเป๋าใส่กล้องและอุปกรณ์  จำนวน  ๒  ชุด


๗.  กล้องวีดิโอ  จำนวน  ๔  กล้อง


๘.  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน  ๑  เครื่อง


๙.  เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี  จำนวน  ๒  เครื่อง


๑๐.  เครื่องเสียงมินิไฮไฟ  จำนวน  ๒  เครื่อง

ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา  


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑.
เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว


๒.
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  



๓.
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น


๔.
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ยื่นซองโดยตรง  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาปิดผนึกซองให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ  จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"

/ผู้สนใจติดต่อ…

- ๒ -


ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  หรือโทรสารหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐  ทุกวันในเวลาราชการ 



กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป                 ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์




ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖


(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง  จันดา)


อธิการบดี





















