รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕60
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม ๒๕60 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนนทรี ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชัน้ )
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑ นายชลธี ยังตรง
๒ นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธาน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓ นายเอกชัย เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 นางไปรยาพร งามเปี่ยม

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

5 นางวีณา ปาระมี

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

6 นายธรรมรัฐ ใจหนัก

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

7 นางจิลาวัลย์ นครคุปต์

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

8 นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

9 นายพิสิฎ ควรมีบุตร
10 นายไกร แกงอ่วม

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
แทนนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กรรมการ

11 นางเบญจวรรณ กอบบุญกิจ

แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

12 นางสาวปนิศฬา ตาคําดี

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด

กรรมการ

13 นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์

แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

14 นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2 นายช่างไฟฟ้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายธนาศักดิ์ คงทน
2 นางสาวรวิสรา แผนพุฒา
3 นางวีณา เลาหนาคีวงศ์
4 นางสาวอินทิรา เสงี่ยมงาม
5 นางสาวอินทิรา พุกงาม
6 นางดวงใจ ทองธานี
7 จ.อ.ดนูทัศน์ พรมสี
8 นายณัฐพงศ์ ศรีสว่าง
9 พ.จ.อ.คมกริช โนนหัวรอ
10 นางสาวปนัดดา สกุลไพศาล
11 นางสาวกวินตรา มาเจริญ
12 จ.ส.อ.สถิตย์นาจ ชูชื่น
13 นางสาวอรพรรณ ดีเสมอ
14 นายอํานาจ คนขํา
15 นายวัชรพล วิจิตพจน์
16 นายธีรชัย ล้อถิรธร

กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ

หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลลําโพ
เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง
ผู้อํานวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
เทศบาลนครนนทบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
เทศบาลนครปากเกร็ด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางคูรัด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
เทศบาลตําบลเสาธงหิน

๓

17 นายปฐวี ล้อถิรธร
18 นางสาวสุนทรี สุดสาคร
19 นางสาวรามนภา ศิลปชัย
20 นางสาวชิโนรส ฉ่ําใจ
21 นางสาววรรณนิภา เรียนสันเทียะ
22 นางสาวรัตนา ตีระกิจวัฒนา
23 นายสุทธิพงษ์ คําสุข
24 นายวิฑูรย์ ทิมฉิม
25 ว่าที่พันตรีชัชวาลย์ ผลดีนานา
26 นายกฤตภาส สิริบัณฑิต
27 นายศราวุฒิ ย่อทอง
28 นายอําพล เงินงาม
29 นายศุภชัย ปัญญาไว
30 นายธีรพงศ์ ฤวาสี
31 นายจตุรงค์ เจริญภาพ
32 นางเทียมใจ กําจัดภัย

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด
นักงิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เทศบาลนครปากเกร็ด
นักจัดการงานทั่วไป
เทศบาลนครนครนนทบุรี
ผู้ช่วยนายช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง
นายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลปลายบาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลเมืองพิมลราช
นิติกร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลเมืองพิมลราช
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เทศบาลเมืองพิมลราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองพิมลราช
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เทศบาลนครนนทบุรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เทศบาลนครนนทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
ติดราชการสําคัญ จึงมอบหมายให้ผม (นายชลธี ยังตรง) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี ทําหน้าที่ประธานการประชุมแทน จึงแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
รับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
13 ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม มีจํานวนทั้งหมด
10 หน้า โดยได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไข
ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพือ่ ทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

กระทรวงมหาดไทย แจ้ งผลการประชุ มคณะกรรมการบริ หารและจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้ งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่
ประชุมมีมติ ดังนี้
1) เห็ นชอบการปรั บปรุ งแบบรายงานที่ ใช้ ในการพิ จารณาความเหมาะสมของ
คุณลักษณะและราคาเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
(วาระ 5.2)
2) การจัดทําชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ก่อนดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ และให้ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยกับส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และจังหวัด เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน (วาระ 5.1)

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ฝ่ายเลขานุการ

รับทราบ
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม 14 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 27

โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ อบต.ลําโพ เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลลําโพ วงเงินเฉพาะส่วน
ที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 178,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน บาทถ้วน)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ต รวจสอบความถูก ต้อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๕

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1
2
3
4

5
6

7

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา
จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5
นิ้ว
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

6

96,000.00.-

39

4,300.00.-

4,300.00.-

2

8,600.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

48

9,600.00.-

9,600.00.-

1

9,600.00.-

57

4,300.00.-

4,300.00.-

1

4,300.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

9

28,800.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

6

22,800.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

ราคา
มท.

178,000.00 .-

เห็นชอบ โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าควรซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานด้วย
โครงการที่ 2 อบต.บางขุ น กอง เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ขุนกอง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 126,000 (หนึ่งแสนสองหมื่น
หกพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนํา
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๖

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

9

29,000.00.-

29,000.00.-

2

58,000.00.-

11

21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

40

8,500.00.-

8,500.00.-

1

8,500.00.-

47

7,900.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

6

19,200.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

3

11,400.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

126,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 3 ทม.บางศรีเมือง เสนอขอความเห็นชอบโครงการซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L3 Switch) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 130,000 (หนึ่ง
แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

ประเภท ราคา MICT
31

130,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

130,000.00.-

1

130,000.00.130,000.00 .-

๗

โครงการที่ 4 อบต.บางกร่ า ง เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง วงเงินเฉพาะส่วน
ที่เป็ นอุปกรณ์ค อมพิ วเตอร์ 209,800 (สองแสนเก้าพันแปดร้ อยบาทถ้วน) ฝ่ า ย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

8

128,000.00.-

39

4,300.00.-

4,300.00.-

6

25,800.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

8

25,600.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

8

30,400.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

209,800.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 5 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข กองช่างและกองสวัสดิการสังคม
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 128,200 (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพัน
สองร้อย บาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนํา
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
7

16,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

16,000.00.-

2

32,000.00.-

๘

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

10

16,000.00.-

16,000.00.-

1

16,000.00.-

11

21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

4

15,200.00.-

5 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

69

11,000.00.-

11,000.00.-

4

44,000.00.-

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

128,200.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 6 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุ ป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสํ า นั ก เทศบาล ห้ อ งสํ า นั ก ทะเบี ย น อาคารกอง
สาธารณสุขและอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 142,300 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
3 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

11

21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

1

3,800.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

1

11,000.00.-

๙

4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 1
5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1

29

6,500.00.-

6,500.00.-

3

19,500.00.-

32

5,800.00.-

5,800.00.-

15

87,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

142,300.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 7 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย วงเงินเฉพาะส่วนที่
เป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ 108,400 (หนึ่ ง แสนแปดพั น สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ฝ่ า ย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

3 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
5 เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

ประเภท ราคา MICT

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

3

48,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

3

11,400.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

3

33,000.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

2

6,400.00.-

48

9,600.00.-

9,600.00.-

1

9,600.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

ราคา
มท.

เห็นชอบ

108,400.00 .-

๑๐

โครงการที่ 8 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์ วงเงินเฉพาะส่วน
ที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 128,200 (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ต รวจสอบความถูก ต้อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
5 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

49

17,000.00.-

17,000.00.-

3

51,000.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

5

16,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

2

7,600.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

2

22,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

ราคา
มท.

128,600.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 9 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 193,800 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อย
บาทถ้ วน) ฝ่ายเลขานุ การฯ ได้ตรวจสอบความถู กต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๑

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ราคา
มท.

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว)
2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
3 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

9

29,000.00.-

29,000.00.-

1

29,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

1

3,800.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

1

11,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

43,800.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 เครื่องสแกนเนอร์สี บริษัท บิซิเนส บริษัท โคออพเพอ บริษัท ที.ดี โปร 150,000.00.- 1 150,000.00.ลายน์ จํากัด
เรชั่นพลัส จํากัด
เฟสชั่นแนล จํากัด
ขนาด A3 แบบ
ยี่ห้อ Fujisu รุ่น
ยี่ห้อ Epson รุ่น
ยี่ห้อ Panasonic รุ่น
ADF
Fi-7460
Workforce DSKV-S5046H
150,000.00.-

70000
165,000.00.-

165,000.00.-

ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติทปี่ ระชุม

150,000.00.193,800.00.-

เห็นชอบ
โครงการที่ 10 ทต.ปลายบาง เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการ และแผนงาน
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 106,000 (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ต รวจสอบความถูก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๒

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

9

29,000.00.-

29,000.00.-

2

58,000.00.-

49

17,000.00.-

17,000.00.-

2

34,000.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

2

6,400.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

2

7,600.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

106,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 11 ทต.ปลายบาง เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ
งานเทศกิจและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 180,000 (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

9

29,000.00.-

29,000.00.-

5

145,000.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

5

16,000.00.-

๑๓

3 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.-

5

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

19,000.00.-

180,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 12 ทต.เสาธงหิ น เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทะเบียนราษฎร์ วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 743,600 (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาท
ถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

มติทปี่ ระชุม
ให้หน่วยงานพิจารณาจัดหาตามแนวทางปฏิบัติ ว.10 พร้อมทั้งเหตุผลความ
จําเป็น เช่น ประชากรที่เพิ่มขึ้น และประสาน ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้งาน แล้วประสาน
ฝ่ายเลขาฯ เพื่อเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป
โครงการที่ 13 อบต.บางบัวทอง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงานพร้อมส่วนรวมที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงินเฉพาะส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 387,300 (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
ฝ่า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

8

22,000.00.-

22,000.00.-

2

44,000.00.-

11

21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

๑๔

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30
หน้า/นาที)
5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 1 (33
หน้า/นาที)
6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา สําหรับ
กระดาษขนาด A3
7 เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
8 เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
9 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
10 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA
11 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2
kVA
12 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

42

7,900.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

43

16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

46

53,000.00.-

53,000.00.-

2

106,000.00.-

47

7,900.00.-

7,900.00.-

2

15,800.00.-

49

17,000.00.-

17,000.00.-

2

34,000.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

4

12,800.00.-

59

5,800.00.-

5,800.00.-

1

5,800.00.-

60

13,000.00.-

13,000.00.-

1

13,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

5

19,000.00.-

13 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

69

11,000.00.-

11,000.00.-

4

44,000.00.-

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

387,300.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 14 อบต.บางแม่นาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน งานพัสดุ และงานจัดเก็บรายได้
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 237,900 (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๕

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30
หน้า/นาที)
3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
4 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป
5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

9

144,000.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

2

15,800.00.-

45

12,000.00.-

12,000.00.-

1

12,000.00.-

51

3,100.00.-

3,100.00.-

1

3,100.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

9

28,800.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

9

34,200.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

237,900.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 15 ทน.นนทบุ รี เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายสํานักงานแขวง แขวงท่าทราย
เทศบาลนครนนทบุรี วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 143,900 (หนึ่ง
แสนสี่หมื่นสามพันเก้าบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
7

16,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

16,000.00.-

4

64,000.00.-

๑๖

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30
หน้า/นาที)
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

42

7,900.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

4

12,800.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

4

15,200.00.-

5 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

69

11,000.00.-

11,000.00.-

4

44,000.00.-

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

143,900.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 16 ทน.นนทบุ รี เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
ศูนย์และโรงเรียนจํานวน 2 โรงเรียน วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
746,078 (เจ็ ด แสนสี่ ห มื่ น หกพั น เจ็ ด สิ บ แปดบาทถ้ ว น) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 1
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30
หน้า/นาที)
5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

1

130,000.00.-

130,000.00.-

1

130,000.00.-

7

16,000.00.-

16,000.00.-

10

160,000.00.-

10

16,000.00.-

16,000.00.-

5

80,000.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

7

55,300.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

10

32,000.00.-

๑๗

6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2
kVA
7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

60

13,000.00.-

13,000.00.-

1

13,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

15

57,000.00.-

8 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) ที่มีลขิ สิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
9 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
10 เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

68

20,000.00.-

20,000.00.-

1

20,000.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

16

176,000.00.-

49

17,000.00.-

17,000.00.-

1

17,000.00.-

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคาเงินตามเกณฑ์

740,300.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 ชุดโปรแกรมแอนตี้ไวรัส

เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
บริษัท สหธุรกิจ
จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท 3พี
เอ.ที.ก๊อปปี้ ออโต คอมพิวเทค
เมชั่น
จํากัด
Bitdefender
ESET NOD32
ESET
Business Security Antivirus9
NOD32
(1 ปี)
Antivirus9
963.00.1,423.00.1,500.00.-

ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติทปี่ ระชุม

ราคา
จํานวน
รวม
จัดหา
963.00.- 6 5,778.00.-

5,778.00.746,078.00.-

เห็นชอบ
โครงการที่ 17 ทน.นนทบุ รี เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสํานักการช่าง (ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง ส่วนโยธาและสุขาภิบาล ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง) วงเงินเฉพาะส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,263,500 (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ต รวจสอบความถูก ต้อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๘

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 1 (33
หน้า/นาที)
5 เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA
7 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
8 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภท ราคา MICT

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

9

29,000.00.-

29,000.00.-

20

580,000.00.-

39

4,300.00.-

4,300.00.-

5

21,500.00.-

40

8,500.00.-

8,500.00.-

10

85,000.00.-

43

16,000.00.-

16,000.00.-

5

80,000.00.-

49

17,000.00.-

17,000.00.-

5

85,000.00.-

59

5,800.00.-

5,800.00.-

20

116,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

20

76,000.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

20

220,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

ราคา
มท.

เห็นชอบ

1,263,500.00 .-

๑๙

โครงการที่ 18 ทน.นนทบุ รี เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสํ า นั ก การสาธารณสุ ข แล้ ว
สิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 6 แห่ง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ 1,717,000 (หนึ่ ง ล้ า นเจ็ ด แสนหนึ่ ง หมื่ น เจ็ ด พั น บาทถ้ ว น) ฝ่ า ย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
5 เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
8 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

31

496,000.00.-

10

16,000.00.-

16,000.00.-

9

144,000.00.-

40

8,500.00.-

8,500.00.-

3

25,500.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

7

55,300.00.-

49

17,000.00.-

17,000.00.-

7

119,000.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

33

105,600.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

42

159,600.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

42

462,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

1,567,000.00 .-

๒๐

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 เครื่องพิมพ์ฉลากยา บริษัท อีทีซี บิส บริษัท แกรนด์ บริษัท แบล็คแอนด์ 30,000.00.- 5 150,000.00.ซิเนส จํากัด วิสต้า โซลูชั่น จํากัด ไวท์ ซัพพลาย
แบบใช้ความร้อน
จํากัด
เพื่อใช้งานร่วมกับ
ยี่ห้อ Zebraรุ่น ยี่ห้อ Zebraรุ่น ยี่ห้อ Zebraรุ่น
ระบบเดิม
GC420T

GC420T

GC420T

30,000.00.- 30,000.00.- 33,170.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติทปี่ ระชุม

150,000.00.1,717,000.00.-

เห็นชอบ
โครงการที่ 19 ทน.ปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์งานวาลแผนสาธารณสุข งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูล
ฝอย งานทันตสาธารณสุข วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 185,900
(หนึ่ งแสนแปดหมื่ นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้ วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

มติทปี่ ระชุม
นําเข้าประชุมในครั้งต่อไป

ให้หน่วยงานไปเปรียบเที่ยบ 3 ยี่ห้อ 3 ร้านค้า แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อ
โครงการที่ 20 ทน.ปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,091,000 (สองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
9 29,000.00.29,000.00.- 34
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction 49 17,000.00.17,000.00.- 29
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
58 3,200.00.3,200.00.- 34
800 VA

รวม
986,000.00.493,000.00.108,800.00.-

๒๑

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

3,800.00.-

3,800.00.-

34

129,200.00.-

5 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 69 11,000.00.ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

11,000.00.-

34

374,000.00.-

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

67

มติทปี่ ระชุม

2,091,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 21 ทน.ปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3,368,600
(สามล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA
5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภท ราคา MICT
9

29,000.00.-

ราคาจัดหา จํานวน
29,000.00.- 70

รวม
2,030,000.00.-

10 16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

49 17,000.00.-

17,000.00.-

1

17,000.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

70

224,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

72

273,600.00.-

11,000.00.- 72

792,000.00.-

6 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มี 69 11,000.00.ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

ราคา
มท.

เห็นชอบ

3,368,600.00 .-

๒๒

โครงการที่ 22 ทน.ปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 207,000 (สองแสนเจ็ดพันบาท
ถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
๑
๒
๓
๔

๕

ประเภท

ราคา
MICT
4,300

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ข้อ 57
ไม่น้อยกว่า ๒1.5 นิ้ว
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
ข้อ 59
5,800
ตู้สําหรับเก็บคอมพิวเตอร์และ
ข้อ 25 20,000
อุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย เกณฑ์ CCTV 74,000
(NVR-Network Video Recorder)
ข้อ 12
ชนิด 16 ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE เกณฑ์ CCTV 9,400
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
ข้อ13
รวมเงินตามเกณฑ์

ราคา ราคาจัดหา จํานวน
มท.
4,300
2

รวม
8,600

-

5,800
20,000

2
1

11,600
20,000

-

74,000

2

148,000

-

9,400

2

18,800
207,000

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้หน่วยงานปรับเอกสาร
เรื่องเหตุผลและความจําเป็นให้มากกว่านี้ เนื่องจากเลือกใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีคุณภาพและราคาสูง
โครงการที่ 23 ทน.ปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานัก
การคลัง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,017,200 (หนึ่งล้านหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
๑

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

ประเภท
ข้อ 7

ราคา ราคา ราคาจัดหา จํานวน
MICT มท.
16,000 16,000
4

รวม
64,000

๒๓

๒

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
๔ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 2
(40 หน้า/นาที)
๕ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network
6 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
7 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓
8 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย
10 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ 8

22,000

-

22,000

14

308,000

ข้อ 42

7,900

-

7,900

10

79,000

ข้อ 44 41,000

-

41,000

3

123,000

ข้อ 45 12,000

-

12,000

2

24,000

ข้อ 49 17,000

-

17,000

2

34,000

ข้อ 54 37,000

-

37,000

2

74,000

ข้อ 58
ข้อ 67

3,200
3,800

-

3,200
3,800

14
18

44,800
68,400

ข้อ 69 11,000

-

11,000

18

198,000

รวมเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

1,017,200

เห็นชอบ
โครงการที่ 24 ทน.ปากเกร็ ด เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด ซื้ อ ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเดิ ม ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์
คอมพิ ว เตอร์ 9,938,000 (เก้ า ล้ า นเก้ า แสนสามหมื่ น แปดพั น บาทถ้ ว น) ฝ่ า ย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๒๔

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
1
2
3
4

ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่
2 (ขนาด 42U)
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย

ประเภท
ข้อ 26

ราคา
MICT
23,000

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

23,000

2

46,000

ข้อ 9

29,000

29,000

1

29,000

ข้อ 67

3,800

3,800

5

19,000

ข้อ 68

20,000

20,000

3

60,000

รวมเงินตามเกณฑ์

154,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
บ.Twoway- บ. สองศูนย์ บ. เอ แอนด์
Contact
หนึง่ ศูนย์
เอส เลฟ
จํากัด
โวลูชั่น จํากัด
1

2

3

ซอฟท์แวร์สําหรับ
ตรวจสอบการทํางานของ
เครือข่ายเน็ตเวิร์ค
Network Monitoring

ยี่ห้อ PTRG

ยี่ห้อ PTRG

ยี่ห้อ PTRG

348,800

340,000

325,000

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

ซื้อได้ในราคา
200,000

1

200,000

1

2,623,000

ซื้อได้ในราคา
798,500

2

1,577,000

ยี่ห้อ Gfin ยี่ห้อ Digifont ยี่ห้อ Digifont
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
ซื้อได้ในราคา
ระบบ (Physical
Security Information 3,153,600 3,338,000 3,286,800 2,623,000
Management System)
ยี่ห้อ Super
micro
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ยี่ห้อ
Promise

ยี่ห้อ
Promise

937,000

890,000

930,000

4

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายสําหรับระบบบริหาร
จัดการจอภาพ ชนิดที่1

ยี่ห้อ Local ยี่ห้อ Lemel ยี่ห้อ Lemel ซื้อได้ในราคา
149,300
200,000 180,000 174,000

2

298,600

5

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายสําหรับระบบบริหาร
จัดการจอภาพ ชนิดที่2

ยี่ห้อ Local ยี่ห้อ Lemel ยี่ห้อ Lemel ซื้อได้ในราคา
44,500
57000
55000
55000

2

89,000

๒๕

6

7

8

9

10

11

12

อุปกรณ์สลับสัญญาณ
Core Switch

ยี่ห้อ Allied
Telesis

ยี่ห้อ Level
One

267,000

256,000

ยี่ห้อ
Digifont

ยี่ห้อ
Digifont

ยี่ห้อ
Digifont

50,000

50,000

48,200

อุปกรณ์สลับสัญญาณ
Distribution Switch
24 Port

ยี่ห้อ Allied
Telesis

ยี่ห้อ Level
One

194,000

190,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เน็ตเวิร์ค

ยี่ห้อ Allied
Telesis

ยี่ห้อ Level
One

34,000

35,000

ยี่ห้อ
Ubiquity

ยี่ห้อ Level
One

16,800

18,000

ยี่ห้อ
Locknet

ยี่ห้อ
Locknet

ยี่ห้อ
Locknet

272,500

300,000

270,000

LPR System(License
Plate Recognition)
พร้อมอุปกรณ์

อุปกรณ์ส่งสัญญาณกล้อง
วงจรปิดแบบไร้สาย

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
ตู้ใส่อุปกรณ์

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
10 KVA

มติทปี่ ระชุม

ยี่ห้อ
Cleanline

ยี่ห้อ Level
ซื้อได้ในราคา
One
228,000
249,000

1

228,000

ซื้อได้ในราคา
38,300

28

1,072,400

ยี่ห้อ Level
ซื้อได้ในราคา
One
13,900
249,000

2

27,800

ยี่ห้อ Level
ซื้อได้ในราคา
One
26,200
34,200

119

3,117,800

ยี่ห้อ Level
ซื้อได้ในราคา
One
14,500
17,400

6

87,000

1

250,000

1

213,400

ซื้อได้ในราคา
250,000

ยี่ห้อ Leonic ยี่ห้อ Local ซื้อได้ในราคา
213,400
245,200 240,000 250,000
รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

9,784,000
9,938,000

เห็นชอบ
โครงการที่ 25 อบต.บางคูรัด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ภายในตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 76,300 (เจ็ดหมื่น
หกพันสามร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๒๖

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
2 จอภาพแบบ LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว - มีขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA
5 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network
Video Recorder) แบบ
8 ช่อง
6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

25

20,000.00.-

20,000.00.-

1

20,000.00.-

57

4,300.00.-

4,300.00.-

1

4,300.00.-

58

3,200.00.-

3,200.00.-

4

12,800.00.-

59

5,800.00.-

5,800.00.-

1

5,800.00.-

1

24,000.00.-

24,000.00.-

1

24,000.00.-

3

9,400.00.-

9,400.00.-

1

9,400.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

76,300.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 26 อบจ.นนทบุ รี เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หาเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 423,300 (สี่แสนสองหมื่นสาม
พันสามร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
7

16,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

16,000.00.-

6

96,000.00.-

๒๗

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
3 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point)
แบบที่ 1
5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

8

22,000.00.-

22,000.00.-

1

22,000.00.-

9

29,000.00.-

29,000.00.-

2

58,000.00.-

32

5,800.00.-

5,800.00.-

2

11,600.00.-

40

8,500.00.-

8,500.00.-

1

8,500.00.-

6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที)

41

3,300.00.-

3,300.00.-

2

6,600.00.-

7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30
หน้า/นาที)
8 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ
Network
9 เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
10 เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
11 สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป

42

7,900.00.-

7,900.00.-

5

39,500.00.-

45

12,000.00.-

12,000.00.-

1

12,000.00.-

48

9,600.00.-

9,600.00.-

1

9,600.00.-

49

17,000.00.-

17,000.00.-

2

34,000.00.-

51

3,100.00.-

3,100.00.-

1

3,100.00.-

12 สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3

54

37,000.00.-

37,000.00.-

1

37,000.00.-

๒๘

13 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA

58

3,200.00.-

3,200.00.-

16

51,200.00.-

14 ชุดโปรแกรม
67 3,800.00.ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

3,800.00.-

9

34,200.00.-

มติทปี่ ระชุม

423,300.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 27 ทม.พิมลราช เสนอขอความเห็นชอบโครงการค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแยกต่างๆ และตามบริเวณจุดเสี่ยง จํานวน 14 จุด 38
กล้อง โดยเพื่อใช้ในกิจการของสํานักปลัดเทศบาล วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 793,000 (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
1
ข่าย แบบที่ 1
2 เครื่องคอมพิวเตอร์
9
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
3 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
25
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 30
(L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2
5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 58
800 VA

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

130,000.00.-

130,000.00.-

1

130,000.00.-

29,000.00.-

29,000.00.-

2

58,000.00.-

20,000.00.-

20,000.00.-

1

20,000.00.-

24,000.00.-

24,000.00.-

1

24,000.00.-

3,200.00.-

3,200.00.-

18

57,600.00.-

๒๙

6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 59
1 kVA
7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 67

5,800.00.-

5,800.00.-

1

5,800.00.-

3,800.00.-

3,800.00.-

2

7,600.00.-

8 ชุดโปรแกรม
68
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

20,000.00.-

20,000.00.-

1

20,000.00.-

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ราคาเงินตามเกณฑ์

323,000.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 โปรแกรมบันทึก บริษัท เรย์ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ดีไลท์ตงิ้ 90,000.00.- 1
90,000.00.ภาพกล้องวงจร
ออฟ ไลท์ จํากัด ทราฟฟิก อินเตอร์เนชั่น
ปิด (ลิขสิทธิ์หลัก) จํากัด
เซนเตอร์
แนล จํากัด
Milestone Milestone
Digifort
Professional Professional Enterprise
Base License Base License Base License
90,000.00.- 112,000.00.- 180,000.00.2 โปรแกรมบันทึก บริษัท เรย์ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ดีไลท์ตงิ้ 10,000.00.ภาพกล้องวงจร
ออฟ ไลท์ จํากัด ทราฟฟิก อินเตอร์เนชั่น
ปิด (ลิขสิทธิ์ต่อ
จํากัด
เซนเตอร์
แนล จํากัด
กล้อง)
Milestone Milestone
Digifort
Professional Professional Enterprise
Camera
Camera
Camera
License
License
License
10,000.00.- 13,500.00.- 16,000.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

38

380,000.00.-

470,000.00.793,000.00.-

