ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) จํานวน 8 จุด (ครั้งที่ 2)
**********************************

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ไดดําเนินการสอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)
แบบ IP/Network camera ความละเอียดไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล จํานวน 8 จุด (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามปริมาณ
งานคุณลัก ษณะและประมาณการที่กําหนด เปนไปตามคุณลัก ษณะพื้นฐานที่ก ระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ณ บานหลุก หมูที่ 2 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง งบประมาณ 939,000.- บาท (-เกาแสน
สามหมื่นเกาพันบาทถวน-)
โดยกําหนดขายเอกสารสอบราคา ตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2557 และยื่นซองเสนอ
ราคา ในวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ชั้น 2) และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23
มกราคม 2557 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยมีผูเสนอราคา 6 ราย ผลปรากฏ ดังตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
บริษัท แอดวานซ เน็ตเวิรค ซัพพลาย จํากัด
หางหุนสวนจํากัด พยัคฆไอที
บริษัท ไมครอน เน็ตเวิรค เทคโนโลยี่ จํากัด
หางหุนสวนจํากัด สยามบอสส แอนด ซัพพลาย
หางหุนสวนจํากัด รี้ดมี
บริษัท โอปโม โปรเกรสชั่น ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคา
(บาท)
795,000.880,000.741,000.750,000.790,000.825,000.-

กําหนดเวลา
สงมอบ (วัน)
60
60
60
60
60
60

คุณสมบัติ
คุณสมบัติครบ
คุณสมบัติครบ
คุณสมบัติไมครบ
คุณสมบัติไมครบ
คุณสมบัติไมครบ
คุณสมบัติไมครบ

และองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครไดพิจารณาคัดเลือก หจก.พยัคฆไอที เปนผูผานการพิจารณาคุณสมบัติ จํานวน
เงิน 880,000.- บาท (-แปดแสนแปดหมื่นบาทถวน-) โดยมีเหตุผลดังนี้
1. สินคาที่เสนอราคา เปนสินคาที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศสอบราคา ขององคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนคร เลขที่ 3/2557 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 (คุณสมบัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด)
2. สินคาที่เ สนอราคา คือ กลอ งวงจรปด(CCTV) จอรับ ภาพฯ และเครื่องบันทึก ขอ มูล ฯ เปนสินคา ยี่หอ
(PANASONIC) ซึ่ง เปนสินคาที่ไดรับ การรับ มาตรฐานคุณภาพสินคา และการผลิต เปนที่ยอมรับ ทาง
การตลาดซื้อ-ขาย อยางกวางขวาง และเปนสินคาที่ผลิตโดยตรงจากโรงงานของพานาโซนิค
3. การแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงไดวา กลองวงจรปด(CCTV) สามารถสงสัญญาณแบบ ONVIF. H 265
หรือเทียบเทา หางหุนสวนจํากัด พยัคฆไอที ซึ่ง เสนอกลอ งวงจรปด ยี่หอ พานาโซนิค (PANASONIC)
รุนwv-sp509 มีเอกสาร หลักฐาน และแคตตาล็อกฉบับจริง ที่แสดงวาสามารถสงสัญญาณแบบ ONVIF.H
265 และสามารถตรวจพบขอมูล ไดทาง WWW.onvif.org
/4. การรับประกันสินคา....

-24. การรับประกันสินคาและอุปกรณ ทางหางหุนสวนจํากัด พยัคฆไอที แสดงหนังสือการรับประกันสินคาระบบ
โทรทัศนวงจรปดที่เสนอราคา ยี่หอ พานาโซนิค (PANASONIC) เปนระยะเวลา 3 ป และมีการสํารอง
ชิ้นสวนอะไหลเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
5. ความสะดวก รวดเร็ ว ในการใหบ ริ ก าร กรณี เ กิ ด ป ญ หา การแก ไข ซ อ มบํ า รุง ฯลฯ เพราะเหตุ ว า
หางหุนสวนจํากัด พยัคฆไอที สํานักงานตั้งอยูในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นาจะดําเนินการใน
กรณีดังกลาวไดดีกวา หากเกิดปญหาเรงดวน
6. ราคาสินคากลองวงจรปด(CCTV) ยี่หอ พานาโซนิค (PANASONIC) ที่เสนอราคาตอรายการ มีราคาแตกตาง
กันเพียงเล็กนอย หากเปรียบเทียบกับกลองยี่หออื่นที่เสนอราคา
ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณภาพ และคุณสมบัติเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร โดยมีเงื่อนไขวา จะเรียกมาทําสัญญาซื้อขาย ภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ประกาศผล
การพิจารณานี้ และไมมีผูเสนอราคาฯ ที่ผานคุณสมบัติเบื้องตน รองคัดคาน และ/หรือหากกรณีตรวจสอบภายหลัง
แลวปรากฏขอพิสูจนวาผูไดรับการคัดเลือกไมมีคุณสมบัติฯ และสินคาและอุปกรณไมไดคุณภาพ หรือมีคุณสมบัติ
และสินคาและอุปกรณคุณภาพดอยกวาฯ ทางองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อาจยกเลิกการประกาศผลการ
คัดเลือกฯ และ/หรือยกเลิกประกาศสอบราคาฯ ก็ได โดยทางผูไดรับการคัดเลือกฯ จะนํามากลาวอาง หรือกระทําการ
ใดๆ ในการเรียกรองความเสียหายใดๆ หรือดําเนินการฟองรองใดๆ ทั้งสิ้นมิได
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557

(นายวรศิลป ไชยเมืองมูล)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

