ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง

1.โครงการ จัดซื้อระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV สํานักงานใหญ จํานวน 26 จุด พรอมติดตั้ง ครั้งที่ 2
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,551,500.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 21 เมษายน 2559
เปนเงิน 1,551,500.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
4. กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV พรอมสวนควบและอุปกรณ ดังตอไปนี้
รายการอุปกรณ
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 อุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย 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
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวน
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
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ราคา/หนวย รวมเปนเงิน
ไมรวมภาษี
31,000.403,000.15,500.170,500.27,000.54,000.169,000.29,000.25,000.17,000.30,000.42,000.1,750.25,000.145,000.235,000.-

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.-

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) สืบราคาจากบริษัทที่จําหนายโทรทัศนวงจรปด จํานวน 4 ราย
5.1 บริษัท อินเทลลิเจนซ อินโนเวชั่น จํากัด
5.2 บริษัท อแมนดา (เอเชีย) จํากัด
5.3 บริษัท ธนลาภ ซัพพลาย แอนด คอมมูนิเคชั่น
5.4 บริษัท ไทยซีคอมพิทกั ษกิจ จํากัด
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
6.1 นางธัญญนรี ภูทอง
หัวหนากลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซื้อ
6.2 นายนิธิพล มงคลวัจน
หัวหนากลุมงานสื่อสาร สํานักบริหารการเดินรถ
6.3 น.ส.ธนพร ลวดลายทอง
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สํานักการเจาหนาที่
6.4 นายนครินทร ปรีชาคุณ
ชางสื่อสาร 5 กลุมงานสื่อสาร สํานักบริหารการเดินรถ
6.5 นางอมรรัตน แสงบัวผัน
หัวหนางานงบประมาณ สํานักแผนงาน
6.6 นางสาวมารินีย ลิ้มจาย
หัวหนางานบริหารความเสี่ยง สํานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6.7 นายอดิศร ปราบริปู
เจาหนาที่คอมพิวเตอร 3-4 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.8 นางสาวมยุรี คงคา
พนักงานธุรการ 5 สํานักบริการและจัดซื้อ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 12/2559
เรื่อง การจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV พรอมติดตั้ง
สํานักงานใหญ จํานวน 26 จุด ครั้งที่ 2
โดยวิธีประกวดราคา
…………………………………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
CCTV พรอมติดตั้งสํานักงานใหญ จํานวน 26 จุด
หลักประกันซองวงเงิน 78,000.-บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานที่ประกวดราคาซื้อ
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแก องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง
เวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และกําหนดเปดซองในวันเดียวกันหลังจาก
รับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนน
วัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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-2ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา ชุดละ 300.- บาท (สามรอย
บาทถวน) ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวนั ที่
25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ในเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น. โทรศัพท 02-246-0974 โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวดราคาไดที่
www.bmta.co.th หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ ชั้น 2 สํานักบริการและ
จัดซื้อ ฝายบริหาร
สําหรับบริษัทที่ไดซื้อแบบประกวดราคา ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 04/2559 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งไดยกเลิกการประกวดราคาไปแลวนั้น ใหนําหลักฐานการ
ชําระเงินในการซื้อแบบประกวดราคาดังกลาว มาขอรับเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาครั้งนี้ได โดย
ไมตองซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ลงชื่อ
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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