
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจดัซ้ือ/จดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 
 
 

1.โครงการ  จัดซ้ือระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV  สํานักงานใหญ จํานวน 26 จุด พรอมตดิตั้ง ครั้งท่ี 2 
   หนวยงานเจาของโครงการ  สํานกับรกิารและจัดซ้ือ องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  1,551,500.-บาท 
3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  21  เมษายน  2559 
    เปนเงิน  1,551,500.-บาท  (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
4. กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV พรอมสวนควบและอุปกรณ ดังตอไปนี ้
 

รายการอุปกรณ 
 

จํานวน 
 

ราคา/หนวย 
 

รวมเปนเงิน 
ไมรวมภาษ ี

4.1 กลอง IP ชนิด Day/Night (ติดตั้งภายนอก) 
4.2 กลอง IP ชนิด Day/Night  แบบ Dome (ติดตั้งภายใน) 
4.3 กลอง IP ชนิด Day/Night แบบมุมมอง 360 องศา 
      (ติดตั้งภายใน) 
4.4 ชุดบันทึกภาพและแสดงภาพยอนหลัง (PVR) 
4.5 ชุด Video Wall Decoder 
4.6 จอแสดงภาพ LED ขนาด 40 นิว้ 
4.7 จอแสดงภาพ LED ขนาด 32 นิว้ 
4.8 อุปกรณเช่ือมโยงเครือขาย Poe Ethernet Switch   
4.9  ระบบสํารองไฟฟา (UPS) พรอมแบตเตอรี่สํารอง 
4.10 อุปกรณ Data Surge Protection 
4.11 อุปกรณไฟฟาและระบบกราวด 
4.12  Fiber Optic 
4.13 คาแรงและอุปกรณ 
                        รวมเปนเงิน 
                         ภาษีมูลคาเพ่ิม 
                         รวมเปนเงินท้ังส้ิน 

13 ตัว 
11 ตัว 
2 ตัว 

 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

1 ชุด 
1 ชุด 

3 ชุด 
1 ชุด 
26  ตัว 
1  ระบบ 

        1 ระบบ 
       1  งาน 

31,000.- 
15,500.- 
27,000.- 

 
169,000.- 
29,000.- 
25,000.- 
17,000.- 
30,000.- 
42,000.- 
1,750.- 
25,000.- 
145,000.- 
235,000.- 

403,000.- 
170,500.- 
54,000.- 

 
169,000.- 
29,000.- 
25,000.- 
17,000.- 
90,000.- 
42,000.- 
45,500.- 
25,000.- 
145,000.- 
235,000.- 

1,450,000.- 
101,500.- 

1,551,500.- 
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5. แหลงท่ีมาของราคากลาง  (ราคาอางอิง)  สืบราคาจากบรษิัทท่ีจําหนายโทรทัศนวงจรปด จํานวน 4 ราย 
5.1 บริษัท อินเทลลิเจนซ อินโนเวช่ัน จํากดั  
5.2 บริษัท อแมนดา (เอเชีย) จาํกดั  
5.3 บริษัท ธนลาภ ซัพพลาย แอนด คอมมูนิเคช่ัน  
5.4 บริษัท ไทยซีคอมพิทักษกิจ จํากัด 
6. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  
    6.1   นางธัญญนรี  ภูทอง                   หัวหนากลุมงานบริการ สํานกับริการและจัดซ้ือ 
    6.2   นายนิธิพล มงคลวัจน                หัวหนากลุมงานส่ือสาร สํานักบริหารการเดนิรถ 
    6.3   น.ส.ธนพร  ลวดลายทอง           หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบสวัสดกิาร สํานักการเจาหนาท่ี 
    6.4   นายนครินทร  ปรีชาคุณ            ชางส่ือสาร 5 กลุมงานส่ือสาร สํานักบริหารการเดนิรถ 
    6.5   นางอมรรัตน  แสงบัวผัน           หัวหนางานงบประมาณ สํานักแผนงาน 
    6.6   นางสาวมารินีย  ล้ิมจาย             หัวหนางานบรหิารความเส่ียง สํานักบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน 
    6.7   นายอดิศร  ปราบริปู                   เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 3-4 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.8   นางสาวมยุรี  คงคา                    พนกังานธุรการ 5 สํานักบริการและจัดซ้ือ    
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             ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
           เลขท่ี    12/2559 

                                            เรื่อง  การจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV พรอมติดตั้ง  
       สํานักงานใหญ จํานวน 26 จดุ  ครั้งท่ี 2 

        โดยวิธีประกวดราคา 
        ………………………………… 

                      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงคจะประกวดราคาจดัซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด 
CCTV  พรอมติดตั้งสํานักงานใหญ จํานวน 26 จุด 
 
                      หลักประกันซองวงเงิน 78,000.-บาท  (เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถวน)   
                  ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบตั ิดงัตอไปน้ี 

1. เปนผูท่ีมีอาชีพเกี่ยวกับงานท่ีประกวดราคาซ้ือ 
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือแลว 

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก องคการขนสง 

มวลชนกรงุเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี ้

4. ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกนัเชนวานั้น 

5.  บุคคลหรือนติบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6. บุคคลหรือนติบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ( e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเวบ็ไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั 
                       7.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
                            กําหนดยืน่ซองประกวดราคาในวันท่ี  15  มิถุนายน    2559     ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง
เวลา 10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  และกําหนดเปดซองในวนัเดียวกันหลังจาก
รับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขท่ี 131 ถนน
วัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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                               ผูสนใจตดิตอขอซ้ือเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา  ชุดละ  300.- บาท  (สามรอย
บาทถวน)   ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจดัซ้ือ  สํานักบริการและจดัซ้ือ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2  อาคารเลขท่ี 131 ถนนวัฒนธรรม  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวนัท่ี            
25  พฤษภาคม    2559       ถึงวันท่ี      3  มิถุนายน   2559      ในเวลาทําการ ระหวางเวลา  08.30 น. ถึงเวลา  
15.30 น.  โทรศัพท  02-246-0974  โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซ้ือเอกสารประกวดราคาไดท่ี 
www.bmta.co.th   หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถสอบถามไดท่ี กลุมงานจดัซ้ือ  ช้ัน 2  สํานักบรกิารและ
จัดซ้ือ ฝายบริหาร  
                               สําหรับบริษัทท่ีไดซ้ือแบบประกวดราคา ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขท่ี  04/2559  ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 ซ่ึงไดยกเลิกการประกวดราคาไปแลวนั้น ใหนําหลักฐานการ
ชําระเงินในการซ้ือแบบประกวดราคาดังกลาว มาขอรับเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาครั้งนี้ได โดย
ไมตองซ้ือเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา  
 
                                                               ประกาศ  ณ วันท่ี    11  พฤษภาคม    2559  
                                                               ลงช่ือ               ยุกต   จารุภูมิ 
 
                                                                                      (นายยุกต  จารุภูมิ) 

                          รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
                                                                     ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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