ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จํานวน 40 รายการ
...........................……………
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความประสงค์จะดําเนินการประมูลราคาขายทอดตลาด
ครุภัณ ฑ์ จํานวน 40 รายการ ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลทั่วไป
ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx2700 พร้อมโต๊ะวาง
จํานวน 1 ชุด
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Pro3130MT
จํานวน 13 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ BenQ C42E-304
จํานวน 2 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliondv 2214 TX
จํานวน 2 เครื่อง
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า UPS ขนาด 3 KVA/2100WATT
จํานวน 4 เครื่อง
6. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 500 VA ยี่ห้อ APC รุ่น BK 500i
จํานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ HP รุ่น Netserver E200
จํานวน 1 ชุด
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ LAN ยี่ห้อ IBM รุ่น Xseries225
จํานวน 1 ชุด
9. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รุ่น Xseries 346 ยี่ห้อ IBM
จํานวน 1 เครื่อง
10. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server ยี่ห้อ HP รุ่น ML110G4
จํานวน 2 เครื่อง
11. เครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP Laser jet 1320
จํานวน 1 เครื่อง
12. อุปกรณ์กําหนดนโยบายและควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Firewall)
ยี่ห้อ Watchguard รุ่น Firebox Vclass V80
จํานวน 1 ชุด
13. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ MAIN SWITCH สําหรับอาคารบริการ
ยี่ห้อ Allied Telesyn รุ่น AT-SB4108
จํานวน 1 ชุด
14. อุปกรณ์จัดแบ่งสัญญาณเครือข่ายให้เท่าเทียม
ยี่ห้อ Foundry Networs รุ่น Serverlron XL
จํานวน 1 ชุด
15. อุปกรณ์ควบคุมการสื่อสารข้อมูลจากภายนอก (Remote Access Server)
ยี่ห้อ CISCO รุ่น As 5300
จํานวน 1 ชุด
16. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (cor Switch) ยี่ห้อ Allied Telesyn
รุ่น SB-7808S-AC
จํานวน 1 เครื่อง

17. อุปกรณ์จัดสมดุลเพื่อการกระจายสัญญาณข้อมูล (Load Balance)
ยี่ห้อ F5 Networks รุ่น 3400
18. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกข้อมูลเครือข่าย (Fire Wall)
ยี่ห้อ NOKIA รุ่น IP 390

จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด

-219. อุปกรณ์ตรวจดักจับไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Wall)
ยี่ห้อ Mc Afee รุ่น SIG3100
จํานวน
20. จอรับภาพ ขนาด 70 นิ้ว
จํานวน
21. การ์ดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบเรียลไทม์ ยี่ห้อ PINNACLE รุ่น PRO-ONE จํานวน
22. Hard disk drive รุ่น SCSI 73.4 GB
จํานวน
23. Hard disk drive ยี่ห้อ Seagate รุ่น ST 373307 LC 73.4 GB
จํานวน
24. เครื่องสํารองข้อมูล ยี่ห้อ IOMEGA รุ่น Zip 250 MB
จํานวน
25. เทปสําหรับ Backup ข้อมูล
จํานวน
26. เครื่องอ่านและเขียนแผ่นดีวีดี (DVD-RW) ยี่ห้อ HP รุ่น 300C
จํานวน
27. เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD-ST10
จํานวน
28. เครื่อง Switching ขนาดไม่น้อยกว่า 8 Port ยี่ห้อ Dell
จํานวน
29. อุปกรณ์สําหรับเชื่อมต่อยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ยี่ห้อ Cisco 260 C Spries
พร้อม Modem แบบติดตั้งภายนอกข้อมูลมาตรฐาน จํานวน 10 ชุด
จํานวน
30. SWITHING
จํานวน
31. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย ยี่ห้อ Allied Telesyn รุ่น AT-WA7400 จํานวน
32. อุปกรณ์สัญญาณปลายทาง Access Switch ยี่ห้อ Allied Telesyn
รุ่น AT-9400
จํานวน
33. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณชนิดไร้สาย (Wireless Access Point)
Cisco model Air-AP1121G
จํานวน
34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Switch
ยี่ห้อ ALLIED TELESYN รุ่น AT-8024m
จํานวน
35. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- อุปกรณ์ ACCESS SWITCH1 สําหรับอาคารเรียน
ยี่ห้อ ALLIED TELESYN รุ่น AT-8024M+AT-A47
จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ ACCESS SWITCH2 สําหรับอาคารเรียน
ยี่ห้อ ALLIED TELESYN รุ่น AT-8024M+AT-A45/SC จํานวน 8 ชุด
36. อุปกรณ์ ACCESS Switch Layer 3 สําหรับอาคารเรียน
ยี่ห้อ Allied Telesyn รุ่น Rapier 24i
37. อุปกรณ์ ACCESS Switch Layer 2 สําหรับอาคารเรียน
ยี่ห้อ Allied Telesyn รุ่น AT-8024M
38. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ ยีห่ อ้ Zyxel รุ่น Prestige 841
39. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่าย (Switching)
ยี่ห้อ Allied Telesyn รุ่น AT-8024 m
40. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800 บีทียู
ยี่ห้อ Eminent รุ่น AER36N1 พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

1 ชุด
1 จอ
1 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
2 ตัว
6 เครื่อง
34 เครื่อง
1 ชุด
7 ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด

-3ราคากลางเริ่มต้นการประมูล คือ 10,350.- บาท (-หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
คุณสมบัติผู้เข้าสู้ราคาและเงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้
1. ผู้เข้าสู้ราคาจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
2. ผู้เข้าสู้ราคาต้องเสนอราคาไม่ต่ํากว่าราคากลางที่กําหนด
3. ผู้เข้าสู้ราคาไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาขาย
ทอดตลาดครั้งนี้
4. ผู้เข้าสู้ราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5. ผู้เข้าสู้ราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าสู้ราคารายอื่นที่เข้าสู้ราคาให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ณ วันประกาศประมูล
6. ผู้เข้าสู้ราคาไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7. ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันเพื่อสู้ราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นมูลค่า
1,035.- บาท (-หนึ่งพันสามสิบห้าบาทถ้วน-) ดังนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนวันยื่นซองไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัท เงินทุน หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันเพื่อสู้ราคาตามข้อนี้ มหาวิท ยาลัยจะคืนให้ผู้เข้าสู้ราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับ ถัดจากวัน ที่ ได้ พิ จารณาในเบื้ องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้น แต่ ผู้เข้าสู้ราคารายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งสู้ราคาต่ํ าสุดไม่เกิน
3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เข้าสู้ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
8. ผู้เข้าสู้ราคาที่มีราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาเบื้องต้นให้เป็นผู้ประมูลได้ จะต้องชําระเงินสด
เป็นค่ามัดจําหรือชําระทั้ งหมดก็ได้ ในกรณี ที่ชําระค่ามัดจําต้องชําระให้กับมหาวิทยาลัยทั นที 50% ของราคาที่
ประมูลได้ โดยนําเงินไปชําระที่กองคลังในวันที่ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นให้เป็นผู้ประมูลได้ แล้วนําใบเสร็จรับเงินมา
แจ้งแก่งานพัสดุ หากไม่ชําระภายในกําหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเป็นผู้ประมูล
ได้ และจะพิจารณาผู้เข้าสู้ราคาที่มีราคาสูงสุดเป็นลําดับรองลงมา และจะต้องชําระอีก 50% ให้ครบถ้วนภายใน
7 วันทําการ นับจากวันที่ประมูลได้ ถ้าไม่มาตามกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะริบเงินมัดจํา 50%
ของเงินที่ชําระไว้แล้ว
9. ผู้เข้าสู้ราคา จะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ จํานวน 40 รายการ ออกจากพื้นที่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้ ทํ า สั ญ ญา หากผู้ ป ระมู ล ราคาได้ สู ง สุ ด ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดของมหาวิ ท ยาลั ย ทางมหาวิ ท ยาลั ย จะริ บ
หลักประกันตาม ข้อ 7 และหลักค้ําประกันสัญญา ต่อไป

-410. ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องเสนอราคารวมทุกรายการไม่ต่ํากว่าราคากลางที่กําหนดไว้คือ 10,350.บาท (-หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาขายทอดตลาดได้ที่ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า (อาคาร 9 ชั้ น 5 ห้ อ ง 9.0505) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 มกราคม 2562 ถึ ง วั น ที่
25 มกราคม 2562 ระหว่ า งเวลา 08.30 น. ถึ ง 16.30 น. ทุ ก วั น เว้ น วั น หยุ ด ราชการ หรือ ติ ด ต่ อ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (044)–009009 ต่อ 9513 การมาขอรับเอกสารประมูลราคาขาย
ทอดตลาด ผู้มาขอรับเอกสารจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจ หรือได้รับมอบอํานาจจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มา
ขอรับเอกสารประมูลราคาขายทอดตลาดนั้นๆ โดยมีหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบ
และผู้รับมอบอํานาจ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสําเนา ภ.พ.20 ในการมาขอรับเอกสารประมูล
ราคาขายทอดตลาด
กําหนดดูสภาพพัสดุและชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ งานพัสดุ (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9.0505) สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้เสนอราคา
จะต้องมาดูพัสดุและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นรับทราบผลการชี้แจงเพิ่มเติม และต้องปฏิบัติตามที่ผู้นําดูพัสดุและชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมชี้แจงทุกประการ

กําหนดการยื่ น ซองประมู ล ราคาขายทอดตลาด ในวั น ที่ 29 มกราคม 2562 ระหว่ างเวลา
09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องเปิดซอง (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9.0512) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูลราคา ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา
10.45 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งเปิ ด ซอง (อาคาร 9 ชั้ น 5 ห้ อ ง 9.0512) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
และมหาวิ ท ยาลั ย จะปิ ด ประกาศผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเบื้ อ งต้ น ที่ บ อร์ ด ประกาศของงานพั ส ดุ อาคาร 9 ชั้ น 5
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
กํ า หนดเปิ ด ซองประมู ล ราคาและพิ จ ารณาผลการประมู ล ราคาขายทอดตลาด ในวั น ที่
29 มกราคม 2562 ตั้ ง แต่ เวลา 11.15 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งเปิ ด ซอง (อาคาร 9 ชั้ น 5 ห้ อ ง 9.0512)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลราคาหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้เข้าประมูลราคา จะต้องอยู่รับฟัง
ผลการเปิดซองเสนอราคาประมูลขายทอดตลาด เพื่อรับฟังผลการประมูลราคา อนึ่ง หากทางผู้เข้าประมูลราคาหรือ
ผู้รับมอบอํานาจไม่สามารถอยู่รับฟังผลการประมูลราคาได้ ทางมหาวิทยาลัยจะติดประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วไป
ณ บอร์ดประกาศของงานพัสดุ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
อนึ่ ง ในการประมู ล ราคาฯ ให้ ผู้ สู้ ร าคาปฏิ บั ติ ต ามเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเคร่ ง ครั ด
ทั้งนี้ ให้ถือว่า คําชี้ขาดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

-5(รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ 25/2562

