รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด
นนทบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนนทรี ชัน้ 3 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 นายชินนาอาช์ว รสิอัครศักดิ์

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

5 นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

6 นางวิลาวัลย์ นครคุปต์

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

7 นายสมเกียรติ ถนอมวงส์

แทนสถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

8 นายพิสิฐ ควรพิบูลย์

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ

9 นางเบญจวรรณ กอบบุญกิจ
10 นายณรงค์ รัสมี

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

11 นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์

แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

12 นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1 ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
2 นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
3 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด
4 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลบางคูรัด

2 นางสุธานุช ทองชัยบัณฑิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย

3 นางสณณิกา ใจสมหวัง

เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองบางกรวย

4 นางกรรชรัชฎ์ ดิษยะมณฑล

นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ เทศบาลเมืองบางกรวย

5 จ่าเอกสีไพร ชาวดง

หัวหน้าสํานักปลัด เทศบาลตําบลบางพลับ

6 นายปรีชา สืบสันต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7 นางสาวธนภัทร ศรีพิพัฒนะกุล

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี

8 นายกฤตภาส สิริบัณฑิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลเมืองพิมลราช

9 นายปฐวี สอถิรธร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตําบลเสาธงหิน

10 นายธีรชัย สอถิรธร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เทศบาลตําบลเสาธงหิน

11 นางรุ่งนภา กิมง่วนสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เทศบาลนครปากเกร็ด

12 นางชิโนรส น้ําใจ

เจ้าหน้าที่ธุรการชํานาญงาน เทศบาลนครปากเกร็ด

13 นางเพ็ญศิริ ยมสัง

เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขวาง

14 นางณัฐชนก วรรณดิษฐ์

หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขวาง

15 นางณัฐพิมล คํานึงบุญ

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขวาง

16 นางยุพาวรรณ วันแอเลาะ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

17 นางสาวจารุวรรณ หลําเนียม

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางคูรัด

18 นายวัรพล วิจิตพจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เทศบาลตําบลเสาธงหิน

19 นางสาววราพร แซ่ลิ้ม

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

๓

20 นายไพโรจน์ เอี่ยมลือนาม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
แม่นาง

21 นางวันชนะ ดําแพร

นายช่างไฟฟ้าชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขวาง

22 นางรพีพรรณ ฉะอ้อนศรี

เจ้าหน้าธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

23 นายชัชวาลย์ ผลดีนานา

รองปลัดเทศบาลตําบลปลายบาง

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ติดราชการ
สําคัญ จึงมอบหมายให้ผม (นายชลธี ยังตรง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ทําหน้าที่ประธานการประชุมแทน
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60

ฝ่ายเลขานุการ
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม มีจํานวนทั้งหมด 30 หน้า โดยได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใด
มีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม แต่มีข้อสังเกตว่าคราวต่อไปให้เพิ่มวาระสืบเนื่องด้วย
เนื่องจากบางโครงการคณะกรรมการมีมติที่ประชุมให้หน่วยงานไปปรับแก้เอกสาร เพื่อให้ฝ่ายเลขาฯติดตามและ
นําเสนอผลการปรับแก้ของหน่วยงานนั้นๆด้วย เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพือ่ ทราบ
ฝ่ายเลขานุการ
จั งหวั ดนนทบุ รี ได้ รับโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว2553 ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2560 แจ้งขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1) ให้ยกเลิกหนังสือหรือคําแนะนําอื่นใดที่ขัดแย้งกับหนังสือนี้ ให้ใช้หนังสือ
ฉบับนี้แทน
2) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการที่เป็นงบประมาณของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดจะต้องเสนอคณะกรรมการ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
(เฉพาะวงเงินส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น วงเงินทั้งโครงการ 15 ล้านบาท แต่มีส่วนที่เป็นระบบ
คอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 9 ล้านบาท โครงการนี้จะอยู่ในอํานาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

๔

2.2 คณะกรรมการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ของ
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
โดยต้องผ่านการเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดก่อน
3) คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
3.1 โครงการเฉพาะส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น
จอแสดงผล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เชื่อมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ (เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ) ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น (เช่น เสา
ติดตั้งกล้อง สาย Fiber Optic) แต่หน่วยงานต้องนําเสนอภาพรวมทั้งโครงการ
3.2 การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะของ
ระบบคอมพิ ว เตอร์ /ระบบกล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะ
พิจารณาตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนดเป็น
หลัก กรณีที่จําเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่นอกเหนือไปจากที่มี
กําหนดไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นให้ชัดเจน
3.3 กรณีไม่มีเกณฑ์ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ และส่วนราชการที่
เกี่ ยวข้ องกํ าหนดไว้ คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะที่สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ และ/หรือ แสดงรายละเอียดการคํานวณราคา
อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สามารถใช้แนวทางดังกล่าวข้างตันในการ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้
5) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้แจ้งความประสงค์ทางโทรสาร 0 2281
1567 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ moi0210.5@moi.go.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 250 เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป
ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานใดขอรับการพิจารณาจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มายังจังหวัด
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม 10 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ อบต.บางคู รั ด เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด ซื้ อ
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ อบต.บางคู รั ด
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 280,600 บาท (สองแสน
แปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจํ าปี ๒๕60 และข้ อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๕

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3
7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที)
8 เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
9 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 2
10 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.- 6

96,000.00.-

8

22,000.00.-

22,000.00.- 1

22,000.00.-

9

30,000.00.-

30,000.00.- 1

30,000.00.-

10 16,000.00.-

16,000.00.- 1

16,000.00.-

11 21,000.00.-

21,000.00.- 2

42,000.00.-

40

7,900.00.-

7,900.00.- 1

7,900.00.-

41

3,300.00.-

3,300.00.- 1

3,300.00.-

49 17,000.00.-

17,000.00.- 1

17,000.00.-

53 29,000.00.-

29,000.00.- 1

29,000.00.-

5,800.00.- 3

17,400.00.-

59

5,800.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

280,600.00 .-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตว่า ระบบปฏิ บัติการ โปรแกรมจัดการ
สํานักงาน และเครื่องสํารองไฟฟ้า ให้หน่วยงานไปวิธีการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๖

โครงการที่ 2 อบต.คลองขวาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองขวาง
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 578,200 (ห้าแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจํ าปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิ จารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน
3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A3
4 เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
5 เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
6 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ประเภท ราคา MICT

7

16,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

16,000.00.- 14 224,000.00.-

10 16,000.00.-

16,000.00.- 5

80,000.00.-

46 53,000.00.-

53,000.00.- 1

53,000.00.-

9,000.00.-

9,000.00.- 9

81,000.00.-

49 17,000.00.-

17,000.00.- 4

68,000.00.-

3,800.00.- 19

72,200.00.-

48

67

3,800.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

578,200.00 .-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตว่า โปรแกรมจัดการสํานักงาน ให้หน่วยงาน
ไปวิธีการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๗

โครงการที่ 3 อบต.ละหาร เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
142,700 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณา
แล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)
5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ
Network
6 จอภาพแบบ LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว
7 ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ประเภท ราคา MICT
7

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

16,000.00.-

16,000.00.- 3

48,000.00.-

10 16,000.00.-

16,000.00.- 1

16,000.00.-

11 21,000.00.-

21,000.00.- 1

21,000.00.-

7,900.00.-

7,900.00.- 3

23,700.00.-

45 12,000.00.-

12,000.00.- 1

12,000.00.-

42

56

3,000.00.-

3,000.00.- 1

3,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.- 5

19,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

142,700.00 .-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตว่า โปรแกรมจัดการสํานักงาน ให้หน่วยงาน
ไปวิธีการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๘

โครงการที่ 4 อบต.บางแม่นาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศพร้อมอุ ปกรณ์และติ ดตั้ง ของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นาง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 635,200
(หกแสนสามเหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
(Firewall) แบบที่ 1
2 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3
Switch) ขนาด 24 ช่อง
4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2
kVA
6 ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) สําหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16
core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 1
8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ
ที่ 2

ประเภท ราคา MICT
19 220,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

220,000.00.- 1

220,000.00.-

23,000.00.-

23,000.00.- 1

23,000.00.-

31 130,000.00.-

130,000.00.- 1

130,000.00.-

26

58

2,800.00.-

2,800.00.- 4

11,200.00.-

60

13,000.00.-

13,000.00.- 1

13,000.00.-

68

24,000.00.-

24,000.00.- 1

24,000.00.-

1

130,000.00.-

130,000.00.- 1

130,000.00.-

30

21,000.00.-

21,000.00.- 4

84,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

635,200.00 .-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ให้หน่วยงานปรับ
เอกสารให้รวมเป็น ค่าติดตั้งสายไฟและสายส่งสัญญาณตามจํานวนจุดติดตั้ง และรวมราคาเข้าด้วยกัน

๙

โครงการที่ 5 ทต.ปลายบาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาอุปกรณ์
ที่ใช้สําหรับงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานเทศกิจ และงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปลายบาง วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 183,000 (หนึ่งแสนแปดหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
9 30,000.00.แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
58 2,800.00.800 VA
3 ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
67 3,800.00.สิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

30,000.00.-

5

150,000.00.-

2,800.00.-

5

14,000.00.-

3,800.00.-

5

19,000.00.-

183,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 6 ทต.ปลายบาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 107,200 (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อย
บาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังนี้

๑๐

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
9 30,000.00.แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
49 17,000.00.เลเซอร์/ชนิด LED สี
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า
58 2,800.00.ขนาด 800 VA
4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ 67 3,800.00.งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

30,000.00.-

2

60,000.00.-

17,000.00.-

2

34,000.00.-

2,800.00.-

2

5,600.00.-

3,800.00.-

2

7,600.00.-

107,200.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 7 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หา
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 115,000 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 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

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
7

16,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
16,000.00.- 2

รวม
32,000.00.-

๑๑

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ
Network
4 เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
5 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
6 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

11 21,000.00.-

21,000.00.- 1

21,000.00.-

45 12,000.00.-

12,000.00.- 1

12,000.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.- 2

5,600.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.- 3

11,400.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.- 3

33,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

115,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 8 ทม.พิมลราช เสนอขอความเห็นชอบค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
(แบบฉีดหมึก) สําหรับกระดาษ A1 จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของ
กองคลัง (ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ 74,500 (เจ็ ด หมื่ น สี่ พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ฝ่ า ย
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

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
1 เครื่องพิมพ์ (แบบฉีด บริษัท ไซเบอร์ บริษัท เทค บริษัท เดชา
หมึก) สําหรับกระดาษ ไดรฟ์ พรอส เพอริตี้ เซ็นเตอร์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส ยี่ห้อ
A1

ราคาจัดหา จํานวน

จํากัด ยี่ห้อ ยี่ห้อ canon EPSON รุ่น SC- 74,500.00.HP รุ่น t120 รุ่น PF6410 B6070

รวม

1 74,500.00.-

74,500.00.- 89,000.00.- 140,000.00.-

ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

74,500.00.74,500.00.-

๑๒

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ และให้หน่วยงานปรับแก้เอกสารโครงการ โดยระบุเหตุผล
ความจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์ (แบบฉีดหมึก) สําหรับกระดาษ A1 และส่งมายังฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุม
ในครั้งต่อไป
โครงการที่ 9 ทน.ปากเกร็ด ขอถอนโครงการ
โครงการที่ 10 ทน.ปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสํานักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 450,000 (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 อุปกรณ์ บริษัทเบญจะ ไอ.ที. P.T. NETWORK บ.เทสโก้ เอ็มเอ็มเอส
จํากัด เสนอยี่ห้อ CO.,LTD เสนอยี่ห้อ จํากัด เสนอยี่ห้อ
อินเตอร์เน็ต Cyberroam รุ่น Zyxel รุ่น USGFortinet รุ่น
เกทเวย์
CR300-iNG
1900
Fortigate 300D 450,000.00.- 1 450,000.00.450,000.00.-

465,450.00.-

460,635.00.-

ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

450,000.00.450,000.00.-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้หน่วยงานปรับแก้เอกสารโครงการ โดยระบุเหตุผล
ข้อ 9 ลักษณะการนําไปใช้งาน เช่น ความสามารถถ้าใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จะมีราคาสูงมากรวมถึง
ขนาดของอุปกรณ์มีความลําบากในการจัดเก็บ เป็นต้น
โครงการที่ 11 ทต.บางพลับ เสนอขอความเห็นชอบโครงการค่าจัดซื้อ
พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบวงจร LEASED LINE (VPN) และ
ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎและบัตร
ประชาชนแบบใหม่ วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
123,200 (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

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

ประเภท ราคา MICT
8

22,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
22,000.00.-

2

รวม
44,000.00.-

๑๓

2 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่
2
3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที)
4 สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป
5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)
6 เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 3 kVA
7 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

30 21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

41

3,300.00.-

3,300.00.-

2

6,600.00.-

51

3,100.00.-

3,100.00.-

2

6,200.00.-

55

700.00.-

700.00.-

4

2,800.00.-

61 35,000.00.-

35,000.00.-

1

35,000.00.-

3,800.00.-

2

7,600.00.-

67

3,800.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

123,200.00 .-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ เนื่องจากสอดคล้องกับแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ตามหนังสือ ที่ มท 0309.5/ว10
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
โครงการที่ ๑2 ทต.เสาธงหิน เสนอขอความเห็นชอบโครงการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร์ วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 718,700 (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดเก้าบาท
ถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน

ประเภท ราคา MICT
8

22,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
22,000.00.-

4

รวม
88,000.00.-

๑๔

2
3
4
5
6
7

ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
30 21,000.00.Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา แบบ Network
42 7,900.00.แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
51 3,100.00.เอกสารทั่วไป
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
55
700.00.Reader)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 61 35,000.00.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
67 3,800.00.สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

21,000.00.-

1

21,000.00.-

7,900.00.-

4

31,600.00.-

3,100.00.-

4

12,400.00.-

700.00.-

8

5,600.00.-

35,000.00.-

2

70,000.00.-

3,800.00.-

4

15,200.00.-

243,800.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 เครื่องพิมพ์
คอนโทรล ดาต้า ทางพาณิชย์ พีทูเอส อิน
ความเร็วสูง
โนเวชั่น
374,500.00.- 1 374,500.00.(LINE PRINTER) 374,500.00.- 380,000.00.390,000.00.2 เครื่องพิมพ์สมุด คอนโทรล ดาต้า
ทะเบียนบ้าน 50,200.00.0.00.0.00.50,200.00.- 2 100,400.00.(PASSBOOK
PRINTER)
ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
474,900.00.รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
718,700.00.มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีมติให้ ทต.เสาธงหิน แก้ไขรายการเครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) ให้เหลือ 1 เครื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ตามหนังสือ ที่ มท
0309.5/ว10 ลงวั น ที่ 16 มี น าคม 2558 รวมทั้ ง ปรั บ ลดวงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามรายการปรับแก้ พร้อมทั้งให้ปรับแก้เอกสารโครงการ ในส่วนรายการอื่นๆ โดย
ให้รวมเป็นค่าคิดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรพร้อมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้

๑๕

โครงการที่ 13 ทต.เสาธงหิน ขอถอนโครงการ
โครงการที่ 14 ทน.ปากเกร็ ด เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หา
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ของกองสาธารณสุขฯ เทศบาล
นครปากเกร็ด วงเงิ นเฉพาะส่วนที่เป็นอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ 184,500
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
2 เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)
3 เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
5 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
6 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภท ราคา MICT

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

3

48,000.00.-

47

7,700.00.-

7,700.00.-

1

7,700.00.-

49 17,000.00.-

17,000.00.-

3

51,000.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.-

3

8,400.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

3

11,400.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.-

3

33,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

159,500.00 .-

๑๖

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 เครื่องพิมพ์
ห้างหุ้นส่วน บริษัท ศิริ
บริษัท
ชนิด Laser สี
จํากัด
เจริญเพ่ฎมพูล โปรดฟสชั่น
ที่สามารถ
คอมพิวเตอร์ จํากัด เสนอ แนล โซลูชั่น
พิมพ์กระดาษ นนท์ เสนอ เครื่องพิมพ์ จํากัด เสนอ
250 แกรม ยี่ห้อ/รุ่น: OKI ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ/รุ่น:
รุ่น C610N
แบบ
RICHO รุ่น
25,000.00.- 1
25,000.00.Network
Aficio
25,000.00.- ยี่ห้อ HP รุ่น SPC320DN
Color
LaserJet Pro 29,960.00.37,236.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติทปี่ ระชุม

25,000.00.184,500.00.-

เห็นชอบ
โครงการที่ 15 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 209,000 (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ
พื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบ
การพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ
9 30,000.00.ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 58 2,800.00.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 59 5,800.00.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
67 3,800.00.สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

30,000.00.-

1

30,000.00.-

2,800.00.5,800.00.-

3
1

8,400.00.5,800.00.-

3,800.00.-

1

3,800.00.-

๑๗

5 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

69 11,000.00.-

11,000.00.-

1

ราคาเงินตามเกณฑ์

11,000.00.59,000.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
บริษัท บิซิเนส หจก.แสงเรือง หจก.ทีดีโปร
1 เครื่องสแกนเนอี์สี
เฟสชั่นแนล
ขนาด A3 แบบ ADF ลายน์ จํากัด อีเล็คตริค

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

150,000.00.- 1 150,000.00.-

จํากัด

150,000.00.- 165,000.00.180,830.00.-

ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

150,000.00.209,000.00.-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยให้หน่วยงานปรับแก้เอกสารโครงการ ข้อ 9 รายการ
เครื่องสแกนเนอี์สีขนาด A3 แบบ ADF โดยให้อธิบายเพิ่มเติมลักษณะการนําไปใช้งาน และส่งมายังฝ่าย
เลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
โครงการที่ 16 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง วงเงินเฉพาะ
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 118,800 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60
แล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาด 8 22,000.00.ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 58 2,800.00.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
67 3,800.00.สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
4 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มี
69 11,000.00.ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

22,000.00.-

3

66,000.00.-

2,800.00.-

3

8,400.00.-

3,800.00.-

3

11,400.00.-

11,000.00.-

3

33,000.00.118,800.00 .-

