รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม ๒๕61 เวลา 15.0๐ น.
ณ ห้องนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชั้น)
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
1 นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
2 นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 นายปพจน์ บ้านศาลเจ้า

แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

4 นางพะยอม ชมพูสาว

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

5 นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

6 นางสาวอนาวิลา ธรรมวุฒิ

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

7 นายธรรมรัฐ ใจหนัก

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

8 นายประไพ ขุนชนะ

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

9 นายพิสิฐ ควรพิบูลย์

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี

10 นางจันทา เทพสุวรรณ

แทน นายกเทศมนตรีนนทบุรี

กรรมการ

11 นายนพดล แก้วสุพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด

กรรมการ

12 นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1 นายเอกชัย เนาวนิช
2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
3 ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
4 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายอดิศักดิ์ อุปนิ

นายช่างผังเมืองชํานาญงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

2 นางสาวนิตตา ไทยเดชา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองบางกรวย

3 นางกัณนิกา ใจสมหวัง

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เทศบาลเมืองบางกรวย

4 นางเบญจภัทร นาคะ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เทศบาลเมืองบางกรวย

5 นางปิยาภรณ์ เจนจรัสอารี

เจ้าพนังงานทะเบียนชํานาญงาน เทศบาลเมืองบางกรวย

6 นายสุขรพัฒน์ชัย แสงสิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองบางกรวย

7 จ.ส.อ.ชยุต รัตนกรี

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ เทศบาลเมืองพิมลราช

8 นายตติยวัตร วัฒนลัด

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตําบลบางพลับ

9 นายชัชวาล ผลดีนานา

รองปลัดเทศบาลตําบลปลายบาง

10 นายอําพล เงินงาม

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมืองพิมลราช

11 นายกฤตภาส สิริบัณฑิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลเมืองพิมลราช

12 นางสาววรรณนิภา เรียนสันเทียะ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลนครปากเกร็ด

13 นายธนาวุธ พันธ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์นิยม

14 นายเสฎวุฒิ เลิศแท้

นายช่างโยธาชํานาญงาน องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์นิยม

15 นายสนม ตะกรุดแก้ว

ป้องกัน องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

16 นางสาวดรุณี จะมีสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย

17 นางกิตติยา รัตนประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย

18 นางสาวศุภมาส กลัน่ กราย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย

19 นายฉลองยุทธ มีขันทอง

นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด

20 นายเอกพร สวนสุจริต

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลนครนนทบุรี

21 นางจันทร์จิรา ทรัพย์สนิ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด

22 นางสาวอรทัย ขวัญเจริญทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เทศบาลนครนนทบุรี

23 นายสมหมาย บุบผามาโล

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม เทศบาลนครนนทบุรี

๓

24 นางสาวศิริกานต์ วรรณชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลนครนนทบุรี

25 นายวัชรพล ผลนาค

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

26 นายกฤษณ คงหาเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อบต.บางรักพัฒนา

27 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายวสันต์ อ่องคํา

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง

28 นางแสงมณี รอดเผือก

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลไทรน้อย

29 นายธีระชัย ชูกระจ่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตําบลไทรน้อย

30 นายประสิทธิ จําปีเลือง

คณะฝ่ายบริหารงานทั่วไป

31 นางสาวสุมิตตา ภู่ห้อย

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ เทศบาลนครนนทบุรี

32 นางสาวสุชุมาล ถนอมนาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เทศบาลนครนนทบุรี

33 นางสาวทิพาพรรณ เผือกบัว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ เทศบาลนครนนทบุรี

34 นายจตุรงค์ เจริญภาพ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เทศบาลนครนนทบุรี

35 นางเทียมใจ กําจัดภัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เทศบาลนครนนทบุรี

36 นายภาณุพงศ์ อัตติยะ

นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ เทศบาลนครนนทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 15.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ติดราชการสําคัญ จึงมอบหมายให้ผม
(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี ทําหน้าที่ประธานการประชุมแทน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕60

ฝ่ายเลขานุการ
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม มีจํานวนทั้งหมด 8 หน้า โดยจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใด
มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

๔

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม 13 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ เทศบาลตําบลปลายบาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานเทศกิจ และงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปลายบาง
(เงิ น งบประมาณ 2560) วงเงิ น เฉพาะส่ว นที่เ ป็นอุ ป กรณ์ค อมพิว เตอร์
182,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ :
000196) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2
3

4

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
9 30,000.00.แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
48 9,000.00.เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา
เครื่องสํารองไฟฟ้า
58 2,800.00.ขนาด 800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ 67 3,800.00.งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

รวม

30,000.00.-

4

120,000.00.-

9,000.00.-

4

36,000.00.-

2,800.00.-

4

11,200.00.-

3,800.00.-

4

15,200.00.-

182,400.00 .-

๕

โครงการที่ 2 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับกองคลัง สังกัดเทศบาลเมือง
บางบัวทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 259,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย
บาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000235) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
1
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
7

16,000.00.-

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
2
67
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ ีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

3,800.00.-

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
3
แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

8

22,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
16,000.00.-

รวม

4

64,000.00.-

3,800.00.- 11

41,800.00.-

22,000.00.-

7

154,000.00.259,800.00 .-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ตอนจัดซื้อให้มีการจัดหาชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
โครงการที่ 3 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า นั ก การศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
เทศบาลเมื อ งบางบั ว ทอง งบประมาณ 2561 วงเงิน เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 253,400 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(รหัสโครงการ : 000200) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจํ าปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิ จารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๖

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2

3
4
5

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

1

16,000.00.-

8

22,000.00.-

22,000.00.-

4

88,000.00.-

10 16,000.00.-

16,000.00.-

1

16,000.00.-

11 21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

41

3,300.00.-

3,300.00.-

1

3,300.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

7

เครื่องพิมพ์ Multifunction
49 17,000.00.ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

17,000.00.-

2

34,000.00.-

8

เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

59

5,800.00.-

5,800.00.-

7

40,600.00.-

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
9
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ ีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.-

7

26,600.00.-

6

ราคาเงินตามเกณฑ์

253,400.00 .-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ตอนจัดซื้อให้มีการจัดหาชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

๗

โครงการที่ 4 เทศบาลเมืองพิมลราช เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จํานวน
๒ ชุด และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
๒ เครื่ อ ง โดยเพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การของกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
งบประมาณ (เงิ นงบประมาณ 2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่ เ ป็นอุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (รหัสโครงการ :
000212) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2
3

4

5

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภท ราคา MICT

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

47

7,700.00.-

7,700.00.-

4

30,800.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.-

2

5,600.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

2

7,600.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.-

2

22,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

ราคา
มท.

เห็นชอบ

98,000.00 .-

๘

โครงการที่ 5 เทศบาลเมืองพิมลราช เสนอขอความเห็นชอบโครงการค่า
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จํานวน
2 ชุด, ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) จํานวน
3 เครื่อง, ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง, และค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง โดยเพื่อใช้ในกิจการของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิมล
ราช อํ า เภอบางบั ว ทอง จั ง หวั ด นนทบุ รี งบประมาณ (เงิ น งบประมาณ
2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 243,700 บาท
(สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000226) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ
พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕60 และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2
3

4

5

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

47

7,700.00.-

7,700.00.-

3

23,100.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.-

3

8,400.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

2

7,600.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.-

2

22,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

93,100.00 .-

๙

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ ราคาจัดหา จํานวน
บริษัท
คอนโทรล ดาต้า
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุด (ประเทศไทย) 1 ทะเบียนบ้าน (Passbook จํากัด

Printer)

รวม

50,200.00.-

3

150,600.00.-

0.00.- 0.00.-

50,200.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

150,600.00.243,700.00.-

หมายเหตุ: มท 0210.5/12460 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 (2) การจัดหาเครื่องพิมพ์ PASSBOOK PRINTER
สามารถส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยไม่ต้องเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะพื้นฐานจํานวน 3 ผลิตภัณฑ์/บริษํท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ 6 อบต.คลองข่ อ ย เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด ซื้ อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของอบต.คลองข่อย งบประมาณ (เงินงบประมาณ
2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 114,800 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000240)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

เครื่องคอมพิวเตอร์
1 สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

7

16,000.00.-

16,000.00.-

3

48,000.00.-

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
2
Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที)

42

7,900.00.-

7,900.00.-

2

15,800.00.-

เครื่องพิมพ์
3 Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

49 17,000.00.-

17,000.00.-

2

34,000.00.-

2,800.00.-

2

5,600.00.-

4

เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

58

2,800.00.-

๑๐

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
5 โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ 67 3,800.00.3,800.00.- 3
11,400.00.งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
114,800.00 .มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ตอนจัดซื้อให้มีการจัดหาชุดโปรแกรม
จัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
โครงการที่ 7 เทศบาลตําบลไทรน้อย เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตเทศบาล
งบประมาณ 2559 วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 629,600 บาท
(หกแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000232)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้เทศบาลตําบลไทรน้อยปรับแก้เอกสาร โดยเพิ่ม
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายละเอียดตําแหน่ง Latitude
และ Longitude ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่จัดหาครั้งนี้ แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุม
ทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 8 เทศบาลตําบลไทรน้อย เสนอขอความเห็ นชอบโครงการ
โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้ อมติดตั้ง
งบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2,349,200 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ :
000233)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้เทศบาลตําบลไทรน้อยปรับแก้เอกสาร โดยเพิ่ม
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายละเอียดตําแหน่ง Latitude
และ Longitude ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่จัดหาครั้งนี้ แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุม
ทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 9 เทศบาลตําบลไทรน้อย เสนอขอความเห็ นชอบโครงการ
โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้ อมติดตั้ง
งบประมาณ 2560 วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 635,800 บาท
(หกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000234)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้เทศบาลตําบลไทรน้อยปรับแก้เอกสาร โดยเพิ่ม
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายละเอียดตําแหน่ง Latitude
และ Longitude ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่จัดหาครั้งนี้ แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุม
ทราบครั้งต่อไป

๑๑

โครงการที่ 10 เทศบาลตําบลไทรน้อย เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เงินงบประมาณ 2561) วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 217,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000236)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้เทศบาลตําบลไทรน้อยปรับแก้เอกสาร โดยเพิ่ม
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่
ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 11 เทศบาลเมืองบางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (เงินรายได้
2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 363,600 บาท
(สามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000219)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
1 งานสํานักงาน * (จอขนาด 7 16,000.00.ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
2 (INKJET Printer)
40 7,900.00.สําหรับกระดาษขนาด A3
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
3
Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction
4
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

16,000.00.-

8

128,000.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

7,900.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

49 17,000.00.-

17,000.00.-

3

51,000.00.-

42

เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

58

2,800.00.-

2,800.00.-

7

19,600.00.-

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
6
สิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.-

9

34,200.00.-

5

๑๒

ชุดโปรแกรมจัดการ
7 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
8

69 11,000.00.-

11,000.00.-

9

99,000.00.-

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
10 16,000.00.สําหรับงานสํานักงาน

16,000.00.-

1

16,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

363,600.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 12 เทศบาลนครปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด
(เงิ น งบประมาณ 2561) วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ นอุ ป กรณ์ค อมพิว เตอร์
192,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ :
000230) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
1
สิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.- 13

49,400.00.-

ชุดโปรแกรมจัดการ
2 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

69 11,000.00.-

11,000.00.- 13

143,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

192,400.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 13 อบต.บางแม่นาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
กล้องวงจรปิด CCTV ภายในสํานักงาน อบต.บางแม่นาง งบประมาณ (เงิน
งบประมาณ 2559) วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
2,153,750 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(รหัสโครงการ : 000255) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิ วเตอร์

๑๓

ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

โดยมี

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
2
และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

9

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

รวม

30,000.00.-

30,000.00.-

1

30,000.00.-

26 23,000.00.-

23,000.00.-

1

23,000.00.-

2,800.00.- 10

28,000.00.-

58

2,800.00.-

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
61 35,000.00.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
5
67 3,800.00.งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายใน
6
1 23,000.00.อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
7
2 33,000.00.อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
8 (Network Video Recorder) แบบ
10 64,000.00.16 ช่อง
ราคาเงินตามเกณฑ์

35,000.00.-

1

35,000.00.-

3,800.00.-

1

3,800.00.-

23,000.00.- 30

690,000.00.-

33,000.00.- 14

462,000.00.-

64,000.00.-

256,000.00.-

4

1,527,800.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เปรียบเทียบราคา 3 รายการ

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บริษัท พี แอนด์
สํารอง (Backup
พี เอ็นจิเนียริ่ง
Storage)
โปรเฟสชันแนล
1
หน่วยความจํา 32 TB จํากัด Avigilon

ราคาจัดหา

จํานวน

บริษัท เบคอม บริษัท กรีน เทค
อินเตอร์ เน็ท อินเตอร์เทรด
เวอร์ค จํากัด จํากัด HP
321,000.00.- 1
QNAP

342,400.00.- 337,050.00.- 321,000.00.-

รวม

321,000.00.-

๑๔

อุปกรณ์ถอดสัญญาณ บริษัท พี แอนด์
ภาพ (Video Decoder) พี เอ็นจิเนียริ่ง
โปรเฟสชันแนล
2
จํากัดAvigilon

บริษัท เบคอม บริษัท กรีน เทค
อินเตอร์เน็ท อินเตอร์เทรด
เวอร์ค จํากัด จํากัด AXIS
54,570.00.- 1
Exacq Vision

58,850.00.อุปกรณ์กระจาย
บริษัท พี แอนด์
สัญญาณพร้อมจ่าย พี เอ็นจิเนียริ่ง
กระแสไฟฟ้า POE โปรเฟสชันแนล
3
ขนาด 24 ช่อง
จํากัด LINKSYS

54,570.00.บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด
CISCO

61,525.00.บริษัท กรีน เทค
อินเตอร์เทรด
จํากัด HP

40,125.00.- 3

120,375.00.-

41,730.00.อุปกรณ์กระจาย
บริษัท พี แอนด์
สัญญาณ ภายนอก พี เอ็นจิเนียริ่ง
อาคาร (Outdoor โปรเฟสชันแนล
4 Switch)
จํากัด Allice
Telesis

40,125.00.บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด
CISCO

41,730.00.บริษัท กรีน เทค
อินเตอร์เทรด
จํากัด Level
One
16,050.00.- 7

112,350.00.-

17,655.00.ตู้สําหรับจัดเก็บ
บริษัท พี แอนด์
เครื่องคอมพิวเตอร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง
และอุปกรณ์ ขนาด โปรเฟสชันแนล
5
9U
จํากัด Link

16,585.00.บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด
German Rack

16,050.00.บริษัท กรีน เทค
อินเตอร์เทรด
จํากัด Link

5,885.00.- 6,313.00.- 6,088.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5,885.00.- 3

54,570.00.-

17,655.00.-

625,950.00.2,153,750.00.-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า หน่วยงานไม่ได้เสนอจัดซื้อสิทธิการ
เชื่อมต่อกล้องฯ ไว้ด้วย ทั้งนี้ในตอนจัดซื้อให้รวมซอฟแวร์บริหารจัดการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วย
โครงการที่ 14 อบต.ราษฎร์นิยม เสนอขอความเห็นชอบโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) แบบไร้สาย เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตําบล
ราษฎร์นิ ยม (เงิ น งบประมาณ 2560) วงเงิน เฉพาะส่ว นที่ เป็ นอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 870,450 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(รหัสโครงการ : 000241) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจํ าปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิ จารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๕

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

1

130,000.00.-

130,000.00.-

1

130,000.00.-

2

ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

25

18,000.00.-

18,000.00.-

1

18,000.00.-

3

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

30

21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

58

2,800.00.-

2,800.00.-

5

14,000.00.-

5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

59

5,800.00.-

5,800.00.-

1

5,800.00.-

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง

68

24,000.00.-

24,000.00.-

1

24,000.00.-

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
7
ภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป

2

33,000.00.-

33,000.00.- 10

330,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard
Drive) ชนิด SATA ขนาด
ความจุ 4 TB
1

542,800.00 .-

เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
บริษัท แสงชัย บริษัท กรี บริษัท เบคอม
วิศวกรรมและ นเทคอินเตอร์ อินเตอร์เน็ท
บริการ จํากัด เทรดจํากัด เวอร์ค จํากัด
Westen
Seagate
Seagate
6,950.00.- 1
Digital

8,500.00.โปรแกรมบริหารจัดการและ บริษัท แสงชัย
บันทึกภาพ
วิศวกรรมและ
บริการ จํากัด
2
Samsung

6,950.00.บริษัท กรี
นเทคอินเตอร์
เทรดจํากัด
ExacqVision

8,000.00.บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด
6,420.00.- 10
Avigilon

6,500.00.- 6,420.00.- 7,000.00.-

รวม

6,950.00.-

64,200.00.-

๑๖

บริษัท แสงชัย
วิศวกรรมและ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณและ บริการ จํากัด
3
แปลงสัญญาณไฟเบอร์
Ubiquiti

บริษัท กรี
นเทคอินเตอร์
เทรดจํากัด
Level One

บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด
15,000.00.- 5
Planet

15,000.00.- 15,000.00.- 15,000.00.บริษัท แสงชัย บริษัท กรี บริษัท เบคอม
วิศวกรรมและ นเทคอินเตอร์ อินเตอร์เน็ท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
บริการ จํากัด เทรดจํากัด เวอร์ค จํากัด
4 สาย Outdoor Wireless
16,500.00.- 5
Ubiquiti
Ligo Wave Cambium
Access Point

75,000.00.-

82,500.00.-

18,000.00.- 16,500.00.- 17,000.00.บริษัท แสงชัย บริษัท กรี บริษัท เบคอม
อุปกรณ์iกระจายสัญญาณไร้ วิศวกรรมและ นเทคอินเตอร์ อินเตอร์เน็ท
สาย พร้อมเสาอากาศรัศมี90 บริการ จํากัด เทรดจํากัด เวอร์ค จํากัด
5
49,500.00.- 2 99,000.00.องศา (Outdoor Wireless Ubiquiti
Ligo Wave Cambium
Multipoint )
55,000.00.- 49,500.00.- 53,500.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
327,650.00.รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
870,450.00.มติที่ประชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ 15 อบต.อ้อมเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตตําบลอ้อมเกร็ด (เงิน
งบประมาณ 2560) วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
1,046,825 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) (รหัส
โครงการ : 000242) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
2
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ประเภท ราคา MICT
9

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

30,000.00.-

30,000.00.-

1

30,000.00.-

30 21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

2,800.00.-

7

19,600.00.-

58

2,800.00.-

๑๗

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
5

6
7

59

5,800.00.-

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง 67 3,800.00.มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สําหรับ
68 24,000.00.รองรับหน่วยประมวลผลกลาง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
2 33,000.00.สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

5,800.00.-

1

5,800.00.-

3,800.00.-

1

3,800.00.-

24,000.00.-

1

24,000.00.-

33,000.00.- 16

528,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

632,200.00 .-

ลําดับ

รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
เครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท กรีนเทค บริษัท เบคอม บริษัท แสงชัย
แม่ข่ายสําหรับ
อินเตอร์ เทรด อินเตอร์เน็ท วิศวกรรมและ
บันทึกภาพผ่าน
จํากัด Promise เวอร์ค จํากัด บริการ จํากัด
1
192,600.00.- 1
192,600.00.เครือข่าย
Avigilon
Excaq vision
192,600.00.- 240,750.00.- 214,000.00.หน่วยจัดเก็บข้อมูล บริษัท กรีนเทค บริษัท เบคอม บริษัท แสงชัย
(Hard Drive) ชนิด อินเตอร์ เทรด อินเตอร์เน็ท วิศวกรรมและ
SATA ขนาดความจุ จํากัด Seagate เวอร์ค จํากัด บริการ จํากัด
2
14,445.00.- 1
8 TB
Seagate
Westen Digital
14,873.00.บริษัท กรีนเทค
อินเตอร์ เทรด
จํากัด Digifort

14,445.00.บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด
Avigilon

16,050.00.บริษัท แสงชัย
วิศวกรรมและ
บริการ จํากัด
Excaq vision

6,420.00.อุปกรณ์กระจาย บริษัท กรีนเทค
สัญญาณ ภายนอก อินเตอร์ เทรด
อาคาร (Outdoor จํากัด Level
4
Switch)
One

8,560.00.บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด
HP

6,955.00.บริษัท แสงชัย
วิศวกรรมและ
บริการ จํากัด
14,980.00.- 7
Allied Telesis

3

โปรแกรมบริหาร
จัดการและ
บันทึกภาพ

14,980.00.- 22,470.00.- 16,050.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6,420.00.- 16

14,445.00.-

102,720.00.-

104,860.00.-

414,625.00.1,046,825.00.-

๑๘

มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ถ้าจัดซื้อตามเกณฑ์ตามมาตรฐานได้ก็จะดี
โครงการที่ 16 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการจัดทําทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชน (เงินงบประมาณ 2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 435,300 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสามร้อย
บาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000231) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

22,000.00.-

22,000.00.-

8

176,000.00.-

2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
43 15,000.00.แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)

15,000.00.-

6

90,000.00.-

3

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

55

700.00.-

700.00.-

7

4,900.00.-

4

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

60 13,000.00.-

13,000.00.-

8

104,000.00.-

3,800.00.-

8

30,400.00.-

5

8

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน 67 3,800.00.ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

405,300.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
อุปกรณ์อ่านเขียนบัตร
บริษัท
บริษัท โฟทีก้า บริษัท เอ็ม.
สมาร์ทการ์ด และจัดเก็บ คอนโทรล ดาต้า จํากัด
อาร์.ที
1 ลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP (ประเทศไทย) (สํานักงานใหญ่) อินเตอร์เทรด 10,000.00.- 3
30,000.00.จํากัด
จํากัด

๑๙

10,000.00.- 11,000.00.- 11,000.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

30,000.00.435,300.00.-

เห็นชอบ
โครงการที่ 17 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการติดตั้ง
ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ (เงินงบประมาณ 2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 39,600 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
(รหัสโครงการ : 000193) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจํ าปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิ จารณาแล้ ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
1
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

8

22,000.00.-

22,000.00.-

1

22,000.00.-

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
2
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.-

1

3,800.00.-

2,800.00.-

1

2,800.00.-

11,000.00.-

1

11,000.00.-

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
58 2,800.00.800 VA
ชุดโปรแกรมจัดการ
4 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
69 11,000.00.ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
3

มติที่ประชุม

39,600.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 18 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,215,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000224) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ

๒๐

ความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2

3

4
5

6

7

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
สําหรับกระดาษขนาด
A3
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภท ราคา MICT

รวม

9

30,000.00.-

30,000.00.- 20

600,000.00.-

40

7,900.00.-

7,900.00.- 10

79,000.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

5

39,500.00.-

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
มติที่ประชุม

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

เห็นชอบ

1,215,500.00 .-

๒๑

โครงการที่ 19 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สํานักการช่าง (เงินงบประมาณ 2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 316,600 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อย
บาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000223) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจํ าปี ๒๕60 และข้ อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
1
8 22,000.00.แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
2 (INKJET Printer) สําหรับ 40 7,900.00.กระดาษขนาด A3
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
3
58 2,800.00.800 VA

22,000.00.-

รวม
132,000.00.-

7,900.00.- 10

79,000.00.-

2,800.00.-

6

16,800.00.-

3,800.00.-

3,800.00.-

6

22,800.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.-

6

66,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

ราคาจัดหา จํานวน
6

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
4
67
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการ
5 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคา
มท.

316,600.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 20 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อนําไปใช้ใน 11 สถานที่ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1, 6, 7, 8, 10, 12, โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1,
2, 3, โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (เงินงบประมาณ 2561) วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3,538,100 บาท (สามล้านห้าแสน
สามหมื่ น แปดพั น หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น) (รหั ส โครงการ: 000238) ฝ่ า ย

๒๒

เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ
พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕60 และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network แบบที่
2 (33 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

ประเภท ราคา MICT

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.- 10

160,000.00.-

8

22,000.00.-

22,000.00.- 62

1,364,000.00.-

10 16,000.00.-

16,000.00.-

6

96,000.00.-

11 21,000.00.-

21,000.00.-

3

63,000.00.-

29

6,200.00.-

6,200.00.-

6

37,200.00.-

32

5,700.00.-

5,700.00.- 23

131,100.00.-

39

4,300.00.-

4,300.00.-

3

12,900.00.-

40

7,900.00.-

7,900.00.-

7

55,300.00.-

43 15,000.00.-

15,000.00.-

1

15,000.00.-

7,700.00.- 16

123,200.00.-

47

7,700.00.-

๒๓

11
12
13

14

15

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

49 17,000.00.-

17,000.00.-

3

51,000.00.-

53 29,000.00.-

29,000.00.-

1

29,000.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.- 72

201,600.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.- 81

307,800.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.- 81

891,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

3,538,100.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 21 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อนําไปใช้ใน 6 สถานที่ ได้แก่ สํานัก
การศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4, 5, 11, โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 1, 4 (เงินงบประมาณ 2560) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 713,500 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(รหัสโครงการ: 000237) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
1 ข่าย แบบที่ 1

ประเภท ราคา MICT
1

130,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
130,000.00.-

1

รวม
130,000.00.-

๒๔

2

3
4
5
6

7

8

9

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน
เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA
ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) สําหรับ
รองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง
ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

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

7

16,000.00.-

16,000.00.- 10

10

16,000.00.-

16,000.00.-

5

80,000.00.-

49

17,000.00.-

17,000.00.-

1

17,000.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.- 10

28,000.00.-

60

13,000.00.-

67

3,800.00.-

68

24,000.00.-

24,000.00.-

1

24,000.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.- 16

176,000.00.-

41

3,300.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

13,000.00.-

160,000.00.-

1

13,000.00.-

3,800.00.- 15

57,000.00.-

3,300.00.-

7

23,100.00.708,100.00 .-

๒๕

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
1

ราคา
จํานวน
รวม
จัดหา
ชุดโปรแกรม
บ. 3 พี คอมพิว บ.โพรช เทค บ.สหธุรกิจ 900.00.- 6
5,400.00.แอนตี้ไวรัส (รวม เทค จํากัด เสนอ วัน จํากัด จํากัด เสนอ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ESET NOD32 เสนอ ESET Bitdefender
Antivirus9
NOD32
Antivirus9
รายการ

เปรียบเทียบราคา 3 รายการ

900.00.1,200.00.- 1,000.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

5,400.00.713,500.00.-

เห็นชอบ
โครงการที่ 22 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดทํา
ระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนคร
นนทบุรี งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 681,500 บาท (หกแวนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000243)

มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้เทศบาลนครนนทบุรีปรับแก้เอกสาร โดยเพิ่มแบบ
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายละเอียดตําแหน่ง Latitude และ Longitude
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่จัดหาครั้งนี้ แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 23 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการ()
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์
1 สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
7

16,000.00.-

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
10 16,000.00.สําหรับงานสํานักงาน
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
3 ชนิด LED ขาวดํา (18 41 3,300.00.หน้า/นาที)
2

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
16,000.00.- 16

รวม
256,000.00.-

16,000.00.-

3

48,000.00.-

3,300.00.-

1

3,300.00.-

๒๖

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
4
43 15,000.00.Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที)
5

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
6 เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1
เครื่องสํารองไฟฟ้า
7
ขนาด 800 VA

15,000.00.-

1

15,000.00.-

45 12,000.00.-

12,000.00.-

1

12,000.00.-

52 20,000.00.-

20,000.00.-

1

20,000.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.- 20

56,000.00.-

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
8
สิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.- 19

72,200.00.-

ชุดโปรแกรมจัดการ
9 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

69 11,000.00.-

11,000.00.- 19

209,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

691,500.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 24 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ
(เงิ น งบประมาณ 2561) วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่เ ป็ น อุ ป กรณ์ คอมพิ วเตอร์
118,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ :
000261) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
1
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
8

22,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
22,000.00.-

3

รวม
66,000.00.-

๒๗

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
58 2,800.00.800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
3 โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ 67 3,800.00.งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการ
4 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
69 11,000.00.ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
2

มติที่ประชุม

2,800.00.-

3

8,400.00.-

3,800.00.-

3

11,400.00.-

11,000.00.-

3

33,000.00.118,800.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 25 อบต.บางรักพัฒนา เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน งบประมาณ (เงิ น
งบประมาณ 2560) วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
345,700 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ :
000247) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)

7

16,000.00.-

16,000.00.-

4

64,000.00.-

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
2
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

8

22,000.00.-

22,000.00.-

2

44,000.00.-

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

67

3,800.00.-

3,800.00.-

6

22,800.00.-

๒๘

แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการ
4 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
เครื่องคอมพิวเตอร์
5 โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

69 11,000.00.-

11,000.00.-

6

66,000.00.-

11 21,000.00.-

21,000.00.-

2

42,000.00.-

3,800.00.-

2

7,600.00.-

11,000.00.-

2

22,000.00.-

15,000.00.-

1

15,000.00.-

12,000.00.-

2

24,000.00.-

3,000.00.-

2

6,000.00.-

2,800.00.- 10

28,000.00.-

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
6
67
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

3,800.00.-

ชุดโปรแกรมจัดการ
7 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
69 11,000.00.ถูกต้องตามกฎหมาย
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
8
43 15,000.00.Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที)
9

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
45 12,000.00.ชนิด LED สี แบบ Network

จอภาพแบบ LCD หรือ
10 LED ขนาดไม่น้อยกว่า
56 3,000.00.19 นิ้ว
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
11
58 2,800.00.800 VA
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
12 พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 39 4,300.00.(Ink Tank Printer)
ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

4,300.00.-

1

4,300.00.345,700.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 26 อบต.บางรักพัฒนา เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2561) วงเงิน

๒๙

เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 244,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000254) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่ องคอมพิวเตอร์
ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
1
7 16,000.00.(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
2 โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ 67 3,800.00.งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการ
3 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
69 11,000.00.ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
16,000.00.-

รวม

6

96,000.00.-

3,800.00.- 10

38,000.00.-

11,000.00.- 10

110,000.00.244,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 27 เทศบาลตําบลบางพลับ เสนอขอความเห็นชอบโครงการค่า
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบวงจร LEASED LINE (VPN)
และระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้ใช้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร
และบัตรประชาชนแบบใหม่ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงินเฉพาะส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน(PASSBOOKPRINTER))
50,200 บาท (ห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) (รหัสโครงการ : 000244)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

