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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
เรื่อง  ยกเลิกประกาศและเอกสารสอบราคาซือ้พรอมติดตั้ง โครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  

ชนิดเครือขาย (Outdoor Fixed Network Camera) องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

  ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดดําเนินการประกาศสอบราคาซื้อพรอมติดตั้ง 
โครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ชนิดเครือขาย (Outdoor Fixed Network Camera) องคการบริหารสวน
ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน 7  จุด
กลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน  16 ตัว   (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะโครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดฯ 
ตามที่คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑกลองวงจรปด หรือ CCTV กําหนดแนบทาย) กําหนด             
สงมอบงาน 60 วัน ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,832,400 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามหมื่น
สองพันสี่รอยบาทถวน) ระหวางวันที่ 13 – 26 มิถุนายน 2560 ปรากฏวา มีผูสนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อฯ และยื่น
ซองใบเสนอราคา พรอมเอกสารสอบราคาตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาซื้อ เลขท่ี 1/2560 ฉบับลงวันท่ี 12 มิถุนายน 
2560  ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี รายชื่อผูเสนอราคา วันท่ีซื้อเอกสาร วันท่ียื่นเอกสาร หมายเหตุ 

1 บริษัท เจ บี ยูไนเต็ด โฮลดิ้ง จํากัด 14 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60  
2 หางหุนสวนจํากัด ซินเนอรจี เอส 14 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60  
3 บริษัท พีทีพี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 14 มิ.ย. 60 -  
4 บริษัท แอดวานซ เน็ตเวิรค ทรินิตี้ จํากัด 20 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60  
5 บริษัท เซาเทิรน ซีเคียวริตี้ ซีสเต็มส จํากัด 20 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60  
6 หางหุนสวนจํากัด ที.พี.จอบ อิเล็คทริค 20 มิ.ย. 60 -  
7 บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จํากัด 20 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60  

 
  และดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นเสนอราคา ในวันที่ 27 
มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. และกําหนดใหผูที่เขารวมเสนอราคาตองนําอุปกรณเครื่องบันทึกภาพและกลองวงจร
ปดมาใหคณะกรรมการพิจารณา พรอมนําเสนออุปกรณ (Demo) ทีละราย และสามารถตอบขอซักถามตอหนา
คณะกรรมการไดเปนอยางดี พรอมกับนําสายเคเบิลใยแกว (Fiber Optics) มาแสดงใหคณะกรรมการฯ พิจารณาความ
แข็งแรงของโครงสรางสายและเปนตัวอยางไวเปรียบเทียบกับสายที่ติดตั้งจริงมาใหคณะกรรมการฯ ไวตรวจสอบดวย ใน
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 10.30 น. และกําหนดเปดซองสอบราคา เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อการจางขององคการบริหารสวนตาํบลระดบัอําเภอ ชั้น 2 (ที่วาการอําเภออัมพวา) ปรากฏวา ผูเขายื่นเอกสารเสนอ
ราคา จํานวน  5  รายดังกลาวขางตน คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติแลว ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันของ         
ผูยื่นเสนอราคาตามประกาศขางตน และไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา ดังนี ้
 
 

/ลําดับที่ 1......... 
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ลําดับ

ท่ี 
รายชื่อผูย่ืนเสนอราคา หมายเหตุ 

1 บริษัท เอสพีที ซเีคยีวริเทค จํากดั คุณสมบตัิไมครบถวนตามประกาศ 
2 บริษัท เจ บี ยูไนเต็ด โฮลดิ้ง จํากัด ขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนไปตามประกาศ 
3 หางหุนสวนจํากัด ซินเนอรจี เอส ขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนไปตามประกาศ 
4 บริษัท แอดวานซ เน็ตเวิรค ทรินิตี้ จํากัด ขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนไปตามประกาศ 
5 บริษัท เซาเทิรน ซีเคียวริตี้ ซีสเต็มส จํากัด ขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนไปตามประกาศ 

  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  จึงขอยกเลิกประกาศดังกลาว  เนื่องจาก  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา/คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ไดรวมกันสรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติผูเสนอราคา จํานวน               
5 รายดังกลาวขางตน ตามประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อฯ ขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขที่ 
1/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ปรากฏวา ไมมีผูเสนอราคารายใดเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสาร
สอบราคาซื้อฯ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาฯ จึงมีมติเปนเอกฉันทใหดําเนินการประกาศสอบราคาซื้อพรอมติดตั้ง
โครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ชนิดเครือขาย (Outdoor Fixed Network Camera) องคการบริหารสวน
ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน 7  จุด 
กลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน  16 ตัว  ใหมอีกครั้ง โดยใหใชคุณลักษณะฯ และราคาเดิมตามที่คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑกลองวงจรปด หรือ CCTV กําหนด ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไมผานการพิจารณา สามารถมา
ขอดูรายละเอียดผลการพิจารณาจากองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง โดยยื่นคําขอตรวจดูเอกสาร                     
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันท่ี  12  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 

(นายทวีป  อมศิร)ิ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
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