รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชั้น)
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑ นายชลธี ยังตรง
๒ นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธาน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔ นายปพจน์ บ้านศาลเจ้า

แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๕ นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๖ นางสาวอนาวิลา ธรรมวุฒิ

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๗ นายธรรมรัฐ ใจหนัก

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๘ นายพิสิฐ ควรพิบูลย์

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๙ นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๑๐ นายณรงค์ รัศมี

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๑๑ นายธณกร หอมชื่น

แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

๑๒ นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓ นายเอกชัย เนาวนิช

๑๓ นายชูศักดิ์ สุบิน

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

/ผู้ไม่มาประชุม..

๒

ผู้ไม่มาประชุม
๑ ปลัดจังหวัดนนทบุรี
๒ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
๓ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายอําพล เงินงาม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลเมืองพิมลราช
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลเมืองพิมลราช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย
ผู้อํานวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เทศบาลนครนนทบุรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เทศบาลนครนนทบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เทศบาลนครนนทบุรี

๒ นายอํานาจ คนขํา
๓ นางสาวฐิตินันท์ เติบโต
๔ นางสาวรุ้งนภา ไผททักษิณ
๕ นางสาววิไลลักษณ์ แย้มเงิน
๖ นางอุมาพร สํารวยผล
๗ นายสุรเชษฐ โพธิศิริ
๘ นางกัญญาภา จําพรต
๙ นางสาวรัชนีกร แสงสีเงิน
๑๐ นางสาวสุขุมาล ถนอมนวล
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
มติทปี่ ระชุม

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

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม

๓

มีจํานวนทั้งหมด ๑๔ หน้า โดยได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใดมี
ข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ฝ่ายเลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม ๖ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๘
โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕,๔๐๐,๕๘๐ บาท ดังนี้
โครงการที่ ๑ เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน วงเงิน
เฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น ๔,๗๘๔,๘๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่
พันแปดร้อยบาทถ้วน) 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 โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ที่คณะกรรมการเห็นว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรในการ
พัฒนาระบบ การบริหารจัดการและการติดตั้งค่อนข้างสูง จึงให้เทศบาลนครนนทบุรี
นํากลับไปจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ของสํานักบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงหารคลัง แล้วเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่ ซึ่งทางเทศบาล
นครนนทบุรีได้นําไปแก้ไขจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากร ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฯ ของ
สํ า นั ก บริ ห ารหนี้ ส าธารณะ กระทรวงหารคลั ง แล้ ว จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วาม
เห็นชอบ

กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒
๓ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่าย แบบที่ ๒
๔ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
(Firewall) แบบที่ ๒
๕ ตู้สําหรับเก็บคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U)
๖ ตู้สําหรับเก็บคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U)
๗ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒
Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง 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

ข้อ ๒๕ ๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๓

๖๐,๐๐๐

ข้อ ๒๖ ๒๓,๐๐๐

-

๒๓,๐๐๐

๑

๒๓,๐๐๐

ข้อ ๓๐ ๒๔,๐๐๐

-

๒๔,๐๐๐

๑๓

๓๑๒,๐๐๐

๔

๘

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ ข้อ ๓๑ ๑๓๐,๐๐๐
Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ข้อ ๓๓ ๒๓,๐๐๐
(Access Point) แบบที่ ๒

-

๑๓๐,๐๐๐

๒

๒๖๐,๐๐๐

-

๒๓,๐๐๐

๔๐

๙๒๐,๐๐๐

๑๐ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐
VA
๑๑ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA ข้อ ๖๑ ๓๕,๐๐๐

-

๓,๒๐๐

๖

๑๙,๒๐๐

-

๓๕,๐๐๐

๑

๓๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒

๔๐,๐๐๐

๙

ข้อ ๖๘ ๒๐,๐๐๐
๑๒ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบ ๓ รายการ
บ.ไซเทค บ.IPRO
บ.TI

๒

๓

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบ
เครือข่าย
(Network Monitoring
Software)
อุปกรณ์ควบคุมระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless
Controller)
ตู้สําหรับจัดเก็บเครือ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบติดผนัง (ขนาด ๑๒U)

ราคาอ้างอิง

จํานวน

รวม

๘๕๕,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐

๑

๕๕๐,๐๐๐

๘๙๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐

๑

๖๘๐,๐๐๐

๑

๗,๘๐๐

Scitech

๑

๓,๕๓๙,๒๐๐

๘,๒๐๐

Technology

๘,๖๐๐

Technology
Infrastructur

๗,๘๐๐

/เว็บไซต์

ti.co.th

๗,๘๐๐

รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติทปี่ ระชุม

๑,๒๔๕,๖๐๐
๔,๗๘๔,๘๐๐

เห็นชอบ
โครงการที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๓,๔๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี
๒๕๕๙ และข้ อ แนะนํ า ประกอบการพิ จ ารณาแล้ ว โดยมี ร ายละเอี ย ดอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๕

ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน
๑ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ข้อ 58
3,200
3,200
3
3,800
3,800
1
๒ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ข้อ 67
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
รวมเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

รวม
9,600
3,800

13,400

เห็นชอบ
โครงการที่ ๓ องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํา บลไทรน้ อย เสนอขออนุ มั ติ โ ครงการจัด หา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของกองคลัง
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๒๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว

ลําดับ
รายการ
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (INKJET)
๓ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA
๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน
ข้อ 7
16,000
16,000 3

รวม
48,000

ข้อ 47

7,900

-

7,900

3

23,700

ข้อ 59

5,800

-

5,800

8

46,400

ข้อ 67

3,800

-

3,800

3

11,400

รวมเงินตามเกณฑ์
ข้อสังเกต

129,500

คณะกรรมการเห็นว่า รายการเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA สามารถใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงานได้มากกว่า ๑ ชุด เพือ่ ให้เป็นการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคุ้มค่าและประหยัด ฝ่ายเลขานุการหรือ

๖

ท้องถิ่นจังหวัดควรมีการซักซ้อมแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณหรือจัดหารายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว คํานึงถึงเหตุผลความ
จําเป็น และความเหมาะสมกับการใช้งานด้วย
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ ๔ องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํา บลไทรน้ อย เสนอขออนุ มั ติ โ ครงการจัด หา
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ พร้ อ มอุ ป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๔๒,๕๘๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน
ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และ
ข้อแนะนําประกอบ การพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน
ข้อ 9
29,000
29,000 1
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
ข้อ 11 21,000
21,000 1
สําหรับงานประมวลผล *
๓ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ข้อ 59
5,800
5,800
1
3,800
3,800
1
๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ข้อ 67
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
รวมเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบ ๓ รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
Canon
EPSON
๑ เครื่องพิมพ์แบบแปลน ขนาด A1 HP DeskJet
79,180 1
T520

iPF605(A1)

SureColer
SC-T3270

รวม
29,000

21,000
5,800
3,800

63,400
รวม
79,180

บ.ซี.เอส.ที. บ.เซ็นเตอร์คอม บ.ซี.เอ็ม.เอส.พ
เซอร์วิส
จํากัด
ทร์ท แอนด์ ซัพ
(2000) จํากัด
พลาย จํากัด

79,180

83,353 116,630
รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

79,180
142,580

๗

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ ๕ เทศบาลเมื อ งพิ ม ลราช เสนอขออนุ มั ติ โ ครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ พร้อมอุ ปกรณ์ที่ เกี่ ยวข้อง ของสํานักปลัดเทศบาล วงเงินรวมทั้งสิ้น
๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ลําดับ
รายการ
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
๓ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA
๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน
ข้อ 7
16,000
16,000 2

รวม
32,000

ข้อ 42

7,900

-

7,900

2

15,800

ข้อ 59

5,800

-

5,800

2

11,600

ข้อ 67

3,800

-

3,800

2

7,600

รวมเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

67,000

เห็นชอบ
โครงการที่ ๖ เทศบาลเมืองพิมลราช เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน ๒ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง จํ านวน ๓ ชุด เพื่อ ใช้ใ นกิ จการ ของกองคลั ง วงเงิ นรวมทั้งสิ้ น
๒๑๕,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณา
แล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ลําดับ
รายการ
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน
ข้อ 7
16,000
16,000 3

รวม
48,000

๘

๒

๓
๔
๕
6

7

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (INKJET)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ข้อ 8

29,000

-

29,000

2

58,000

ข้อ 42

7,900

-

7,900

3

23,700

ข้อ 47

7,900

-

7,900

2

15,800

ข้อ 59

5,800

-

5,800

5

29,000

ข้อ 67

3,800

-

3,800

5

19,000

ข้อ 69

11,000

-

11,000

2

22,000

รวมเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

215,500

เห็นชอบ
โครงการที่ ๗ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เสนอขออนุมัติโครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง : ซอยบางศรีเมือง
(จิตรวิสุทธิ์ 4) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๒๓,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี
๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ลําดับ
รายการ
๑ ตู้สําหรับเก็บคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 2
(ขนาด 42U)

ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน
ข้อ 26 23,000
23,000 1

รวมเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

รวม
23,000

23,000

