รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชั้น)
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑ นายชลธี ยังตรง
๒ นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธาน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓ นายสมศักดิ์ เจจือ

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๔ นางเบญจวรรณ กอบบุญกิจ

แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๕ นางวีณา ปาระมี

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๖ นางสาวสุจิณณา ปัญญาวชิรโชติ

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๗ นายณัฐวุฒิ จันทไทย

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๘ นายวีระ อํานวยพร

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๙ นางกัญญาภา จําพรต

แทนนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

กรรมการ

๑๐ นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๑๑ นางปราณี พึ่งฉิม

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๑๒ นายธณกร หอมชื่น

แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

๑๓ นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔ นายชูศักดิ์ สุบิน

/ผู้ไม่มาประชุม..

๒

ผู้ไม่มาประชุม
๑ นายเอกชัย เนาวนิช
๒ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ ว่าที่ ร.ต.รพีภัทร์ สุขสมเกษม
๒ นางสาวกาญจน์สิณี เชื้อผู้ดี
๓ นางสาวรัตนา มานิโช
๔ นางสาวนฤมล เกียรติดําเนินงาม
๕ นางสาวภัทราภรณ์ ชัยชนะมงคล
๖ นางปัทมา เปรมไธสง
๗ นางกรรณิการ์ บุญฑิต
๘ นายวีรพล วิจิตพจน์
๙ นางสาวสุขุมาล ถนอมนวล
๑๐ นางยุพดี ภู่อิ่ม
๑๑ นางสาวสุนทรี สุดสาคร
๑๒ นางสาวปวีณ์สุต ศรีวิชัย
๑๓ นางสาวนฤมล จันทร์จวน
๑๔ นางสาวกัญญ์วรา บุญสิริชูโต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดราชการ
กรรมการ
ติดราชการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
รักษาการผู้อํานวยการกองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินฯ
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรใหญ่
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศบาลตําบลบางเลน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศบาลตําบลบางเลน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เทศบาลนครนนทบุรี
นักพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด
ผู้ช่วยบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
เทศบาลตําบลปลายบาง
/เริม่ ประชุม.....

๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
ติดราชการสําคัญ จึงมอบหมายให้ผม (นายชลธี ยังตรง) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี ทําหน้าที่ประธานการประชุมแทน จึงแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม
มีจํานวนทั้งหมด ๓๒ หน้า และได้ จัดส่ งให้คณะกรรมการฯ ทุ กท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการ
ท่านใดมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณ์พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเมื่อวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙ มีการปรับปรุงเกณฑ์จากเดิม (ปี ๒๕๕๘) จากที่มีจํานวน ๖๔ รายการ
เพิ่มเติมจากเดิมอีกจํานวน ๖ รายการ และยกเลิกของเดิมจํานวน ๑ รายการ รายการที่เพิ่ม
คือ “อุปกรณ์กระจายสัญญาณ” แยกออกเป็ น ๒ รายการ ๑) สําหรับเครือข่าย ๒)
สํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (ลํ า ดั บ ๓๔,๓๕,๓๖) “เครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction” จากเดิมมีเพียง ๒ รายการ (แบบฉีดหมึก และแบบเลเซอร์/ชนิด
LED สี) เพิ่มแบบเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําอีก ๑ รายการ (ลําดับ ๔๘) เพิ่ม
เครื่อ งพิ ม พ์ วั ตถุ ๓ มิติ ๑ รายการ (ลํ า ดับ ที่ ๕๐) และเพิ่ม อุ ป กรณ์ อ่า นบัต รแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ส่วนรายการที่ยกเลิกคือ “เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต” จากเดิมมี ๒ แบบ เหลือเพียงแบบเดียว (ลําดับที่ ๖๓) รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
รับทราบ
/๓.๒ แนวทางการ...

๔

ฝ่ายเลขานุการ

๓.๒ แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งผลการตอบข้อหารือจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการพิจารณาว่าโครงการใดเป็นโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการฯ หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวมีการ
จัดหาระบบโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ หรื ออุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ หรื อไม่ ในกรณี ที่จั ดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย NVR และ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ซึ่งมีการนําข้อมูลจาก NVR ไปประมวลผลหรือเชื่อมต่อ
กับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ นั้น กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาข้อหารือของจังหวัดพิจิตร
ซึ่งหารือว่า โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (IP Fixed Camera) และเครื่องบันทึกภาพ
ผ่านเครือข่ายโดยไม่มีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และไม่มีการนําข้อมูลจาก NVR ไปเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ แต่มีการเชื่อมต่อ
และรับส่งข้อมูลภาพจากกล้องเฉพาะภายในเครือข่ายของระบบกล้องวงจรปิด มีการ
บันทึกข้อมูลภาพ และประมวลผลข้อมูลภายในอุปกรณ์ NVR เท่านั้น ถือว่าเป็นโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการฯ ได้มีมติว่า โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซึ่งมีการ
เชื่ อมต่ อและรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ภาพจากกล้ อ งผ่ า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Computer
network) จัดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนการจัดหา ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ
๐๐๑๗.๑/ว.๕๔๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องเพื่อพิจารณา
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม ๑๑ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๗
โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๖,๖๔๒,๙๐๐ บาท ดังนี้
โครงการที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตําบลบางคูรัด เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่อง
พริ้นเตอร์ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๓,๗๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณา
แล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๕

ลําดับ
๑
๒

รายการ

ประเภท ราคา MICT ราคา
มท.
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ข้อ ๔๑ ๗,๙๐๐
(๑๘ หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ข้อ ๔๗ ๗,๙๐๐
(INKJET)
รวมเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

๗,๙๐๐

๑

๗,๙๐๐

๗,๙๐๐

๒

๑๕,๘๐๐
๒๓,๗๐๐

เห็นชอบ

โครงการที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๒,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา ราคาจัดหา จํานวน รวม
มท.
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน ข้อ ๗ ๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐ ๑ ๑๖,๐๐๐
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
๒ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐
๓,๒๐๐
๑ ๓,๒๐๐
ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
๒ ๗,๖๐๐
๓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ข้อ ๑๐ ๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐ ๑ ๑๖,๐๐๐
สํานักงาน
รวมเงินตามเกณฑ์
๔๒,๘๐๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตําบลไทรใหญ่ เสนอขออนุมัติโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสน
เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 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

๖

ลําดับ
๑
๒

รายการ

ประเภท ราคา MICT ราคา
มท.
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน ข้อ ๗ ๑๖,๐๐๐
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

๑๖,๐๐๐

๒๐ ๓๒๐,๐๐๐

๓,๘๐๐

๒๐

๗๖,๐๐๐

๓๙๖,๐๐๐

เห็นชอบ

โครงการที่ ๔ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางกร่าง เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้ อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกองคลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘๗,๐๐๐
บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙
และข้อแนะนําประกอบ การพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา ราคาจัดหา จํานวน รวม
มท.
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล ข้อ ๘ ๒๒,๐๐๐
๒๒,๐๐๐ ๓ ๖๖,๐๐๐
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
๓ ๑๑,๔๐๐
๒ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
๓ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐
๓,๒๐๐
๓ ๙,๖๐๐
รวมเงินตามเกณฑ์
๘๗,๐๐๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง เสนอขออนุมัติโครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุ ปกรณ์เพื่ อใช้ ในการปฏิบัติงานของกองคลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น
๗๘,๙๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความ
ถู กต้ อง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๗

ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน ข้อ ๗ ๑๖,๐๐๐
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
๒
๓
๔

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ข้อ ๔๑ ๓,๓๐๐
(๑๘ หน้า/นาที)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐
ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

ราคา มท.

-

ราคาจัดหา จํานวน รวม
๑๖,๐๐๐ ๓ ๔๘,๐๐๐

-

๓,๓๐๐

๓

๙,๙๐๐

-

๓,๒๐๐
๓,๘๐๐

๓
๓

๙,๖๐๐
๑๑,๔๐๐

๗๘,๙๐๐

เห็นชอบ

โครงการที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง เสนอขออนุมัติโครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๖,๖๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาท
ถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนํา
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน รวม
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน ข้อ ๗ ๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐ ๓ ๔๘,๐๐๐
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ข้อ ๓๙ ๔,๓๐๐
๔,๓๐๐
๑ ๔,๓๐๐
๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ข้อ ๔๑ ๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๑ ๓,๓๐๐
(๑๘ หน้า/นาที)
๔ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐
๓,๒๐๐
๓ ๙,๖๐๐
ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
๓ ๑๑,๔๐๐
๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมเงินตามเกณฑ์
๗๖,๖๐๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
/โครงการที่ ๗..

๘

โครงการที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง เสนอขออนุมัติโครงการ
จัด หาคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มอุ ป กรณ์ เ พื่ อใช้ ใ นการปฏิ บัติ ง านของสํ า นั ก ปลั ด
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘๒,๒๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ
พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน รวม
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน ข้อ ๗ ๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐ ๓ ๔๘,๐๐๐
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ข้อ ๔๑ ๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๔ ๑๓,๒๐๐
(๑๘ หน้า/นาที)
๓ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐
๓,๒๐๐
๓ ๙,๖๐๐
๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่อง ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
๓ ๑๑,๔๐๐
ไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย

รวมเงินตามเกณฑ์

๘๒,๒๐๐

มติที่ประชุม

ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

เห็นชอบ
โครงการที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง เสนอขออนุมัติโครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม วงเงินรวมทั้งสิ้ น ๕๓,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพัน
หกร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบั ติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙
และข้ อ แนะนํ า ประกอบการพิ จ ารณาแล้ ว โดยมี ร ายละเอี ย ดอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน รวม
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน ข้อ ๗ ๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐ ๒ ๓๒,๐๐๐
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ข้อ ๓๙ ๔,๓๐๐
๔,๓๐๐
๑ ๔,๓๐๐
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ข้อ ๔๑ ๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๑ ๓,๓๐๐
(๑๘ หน้า/นาที)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐
๓,๒๐๐
๒ ๖,๔๐๐
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่อง ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
๒ ๗,๖๐๐
ไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย

รวมเงินตามเกณฑ์

๕๓,๖๐๐

๙

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ ๙ เทศบาลตํ า บลปลายบาง เสนอขออนุ มั ติ โ ครงการจั ด หา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง วงเงินรวมทั้งสิ้น
๑๘๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา ราคาจัดหา จํานวน รวม
มท.
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
ข้อ ๘ ๒๒,๐๐๐
๒๒,๐๐๐ ๓ ๖๖,๐๐๐
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
ข้อ ๙ ๒๙,๐๐๐
๒๙,๐๐๐ ๒ ๕๘,๐๐๐
แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ข้อ ๔๐ ๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๑
๘,๕๐๐
สําหรับกระดาษขนาด A๓
๔ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๑ Kva
ข้อ ๕๙ ๕,๘๐๐
๕,๘๐๐
๕ ๒๙,๐๐๐
๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่อง ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
๕ ๑๙๐,๐๐๐
ไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย

รวมเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

๑๘๐,๕๐๐

เห็นชอบ
โครงการที่ ๑๐ เทศบาลตํ า บลปลายบาง เสนอขออนุ มัติ โ ครงการจั ด หา
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น
๒๓๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน รวม
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
ข้อ ๙ ๒๙,๐๐๐
๒๙,๐๐๐
๖ ๑๗๔,๐๐๐
แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
๒ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA
ข้อ ๕๙ ๕,๘๐๐
๕,๘๐๐
๖ ๓๔,๘๐๐
๓,๘๐๐
๖ ๒๒,๘๐๐
๓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่อง ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
ไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
รวมเงินตามเกณฑ์
๒๓๑,๖๐๐

๑๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ ๑๑ เทศบาลตําบลบางเลน เสนอขออนุมัติโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) พร้อมศูนย์ควบคุม ภายในเขตพื้นที่ตําบลบางเลน วงเงินเฉพาะ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น ๔๔,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาท
ถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณสมบัติพ้นื ฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนํา
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน รวม
๑ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ข้อ ๕๙
๕,๘๐๐
๕,๘๐๐
๑ ๕,๘๐๐
๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย เกณฑ์กล้อง ๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐ ๑ ๒๔,๐๐๐
(NVR-Network Video Recorder) CCTV’๕๘
ชนิด ๘ ช่อง
ข้อ ๑๐
รวมเงินตามเกณฑ์
๒๙,๘๐๐
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
๑ ฮาร์ดดิส ขนาดความจุ ๔
TeraByte

เปรียบเทียบ ๓ รายการ
บ.ซีแอนด์เอ็ม
เปอร์สเปคชั่น
จํากัด

๗,๕๐๐

มติที่ประชุม

บ.เอส.เอ็น.กรุ๊ป
(๒๐๐๖) จํากัด

บ.ฟินิกส์ เวิลด์
จํากัด

ราคาจัดหา จํานวน รวม
๗,๕๐๐
๒ ๑๕,๐๐๐

๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑๕,๐๐๐
๔๔,๘๐๐

เห็นชอบ
โครงการที่ ๑๒ เทศบาลตํ า บลเสาธงหิ น เสนอขออนุ มั ติ โ ครงการซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน๒
วงเงินเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙
และข้ อ แนะนํ า ประกอบการพิ จ ารณาแล้ ว โดยมี ร ายละเอี ย ดอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา ราคาจัดหา จํานวน รวม
มท.
๑ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
เกณฑ์กล้อง ๗๙,๐๐๐
๗๙,๐๐๐ ๑ ๗๙,๐๐๐
(NVR-Network Video Recorder) ชนิด CCTV’๕๘
๑๖ ช่อง
ข้อ ๑๑
รวมเงินตามเกณฑ์
๗๙,๐๐๐

๑๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ ๑๓ เทศบาลเมืองบางบัวทอง เสนอขออนุมัติโครงการจัดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑๐,๔๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา ราคาจัดหา จํานวน รวม
มท.
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน ข้อ ๗ ๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐ ๓ ๔๘,๐๐๐
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ข้อ ๔๙ ๑๗,๐๐๐
๑๗,๐๐๐ ๓ ๕๑,๐๐๐
ชนิด LED สี
ข้อ ๖๗ ๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
๓ ๑๑,๔๐๐
๓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมเงินตามเกณฑ์
๑๑๐,๔๐๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

โครงการที่ ๑๔ เทศบาลนครปากเกร็ด เสนอขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกองสวัสดิการสังคม วงเงิน
รวมทั้งสิ้น ๘๑,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนํา ประกอบการพิจารณาแล้ว
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา ราคาจัดหา จํานวน รวม
มท.
๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ข้อ ๒๙ ๖,๕๐๐
๖,๕๐๐
๑ ๖,๕๐๐
ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑
๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ข้อ ๔๔ ๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐ ๑ ๔๑,๐๐๐
แบบ Network แบบที่ ๒ (๔๐ หน้า/นาที)
๓ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ข้อ ๔๙ ๑๗,๐๐๐
๑๗,๐๐๐ ๒ ๓๔,๐๐๐
ชนิด LED สี
รวมเงินตามเกณฑ์
๘๑,๕๐๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๑๒

โครงการที่ ๑๕ เทศบาลนครปากเกร็ด เสนอขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของสํานักการคลัง วงเงิน
รวมทั้งสิ้น ๑๒๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ
พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
๑ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A๓
๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี
๓

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ ๑

ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน รวม
ข้อ ๔๐ ๘,๕๐๐
๘,๕๐๐
๑
๘,๕๐๐
ข้อ ๔๙

๑๗,๐๐๐

-

๑๗,๐๐๐

๑

๑๗,๐๐๐

ข้อ ๕๒

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๑

๒๐,๐๐๐

รวมเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
๑ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนระบบเครือข่าย
พร้อมอุปกรณ์

มติที่ประชุม

๔๕,๕๐๐

เปรียบเทียบ ๓ รายการ
บ.CPN

บ.P.T.N.

ราคาจัดหา จํานวน รวม
๘๔,๐๐๐
๑ ๘๔,๐๐๐

บ.B.J.

๘๔,๐๐๐ ๙๘,๙๗๕ ๙๒,๕๕๕
รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๘๔,๐๐๐
๑๒๙,๕๐๐

เห็นชอบ
โครงการที่ ๑๖ เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและ
แผนงาน วงเงินเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น ๔,๗๘๔,๘๐๐ บาท
(สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว

กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
๑ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑
๒ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒
๓ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่าย แบบที่ ๒
๔ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ ๒

ประเภท
ข้อ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๑๗

ราคา MICT ราคา มท.
๑๓๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
-

ราคาจัดหา จํานวน
รวม
๑๓๐,๐๐๐ ๑
๑๓๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐ ๑
๓๕๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ ๑
๔๐๐,๐๐๐

ข้อ ๒๐

๙๙๐,๐๐๐

๙๙๐,๐๐๐

-

๑

๙๙๐,๐๐๐

๑๓

๕

ตู้สําหรับเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U)

ข้อ ๒๕

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๓

๖๐,๐๐๐

๖

ตู้สําหรับเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U)

ข้อ ๒๖

๒๓,๐๐๐

-

๒๓,๐๐๐

๑

๒๓,๐๐๐

๗

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch)
ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒

ข้อ ๓๐

๒๔,๐๐๐

-

๒๔,๐๐๐

๑๓

๓๑๒,๐๐๐

๘

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch)
ขนาด ๒๔ ช่อง

ข้อ ๓๑

๑๓๐,๐๐๐

-

๑๓๐,๐๐๐

๒

๒๖๐,๐๐๐

๙

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ ๒

ข้อ ๓๓

๒๓,๐๐๐

-

๒๓,๐๐๐

๔๐

๙๒๐,๐๐๐

๑๐ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

ข้อ ๕๘

๓,๒๐๐

-

๓,๒๐๐

๖

๑๙,๒๐๐

๑๑ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA
๑๒ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ ๖๑
ข้อ ๖๘

๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

-

๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑
๒

๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

รวมเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ

เปรียบเทียบ ๓ รายการ
บ.ไซเทค
Scitech

๑
๒
๓

๓,๕๓๙,๒๐๐

บ.IPRO

บ.TI

Technology Technology
Infrastructur

ราคาอ้างอิง จํานวน
/เว็บไซต์
ti.co.th

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบเครือข่าย
๘๕๕,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐
(Network Monitoring Software)
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ๘๙๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐
(Wireless Controller)
ตู้สําหรับจัดเก็บเครือคอมพิวเตอร์และ ๘,๒๐๐
๘,๖๐๐ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐
อุปกรณ์แบบติดผนัง (ขนาด ๑๒U)

รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

รวม

๑

๕๕๐,๐๐๐

๑

๖๘๐,๐๐๐

๑

๗,๘๐๐

๑๒๔๕,๖๐๐
๔,๗๘๔,๘๐๐

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ และการติดตั้งค่อนข้างสูง
จึงมีมติให้เทศบาลนครนนทบุรี นํากลับไปจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ของสํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ
กระทรวงการคลัง แล้วเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใหม่

