รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕60
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนนทรี ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชัน้ )
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
๒ นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธาน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓ นายเอกชัย เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 นางไปรยาพร งามเปี่ยม

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

5 นางวีณา ปาระมี

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

6 นางสาวอนาวิลา ธรรมวุฒิ

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

7 นางสาวแอนนา จันทร์โนเวช

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

8 นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

9 นายพิสิฐ ควรพิบูลย์
10 นางเบญจวรรณ กอบบุญกิจ

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ

11 นางปราณี พึ่งฉิม

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

12 นายฐิติวัฒน์ พัฒนใหญ่ยิ่ง

แทนนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

กรรมการ

13 นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์

แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

14 นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (CIO)
2 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด
3 นายช่างไฟฟ้า

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นางศศิธร ปาณะลักษณ์

เจ้าหนักงานธุรการชํานาญงาน เทศบาลนครปากเกร็ด

2 นางสาวจิรินทร์นุช จันทร์วงษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลนครปากเกร็ด

3 นายพลภัทร นวลนิ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด

4 นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย

ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด

5 นายพลภัทร นวลนิ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด

6 นายอําพล เงินงาม

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมืองพิมลราช

7 นายกฤตภาส สิริบัณฑิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลเมืองพิมลราช

8 นายไพศาล บัวแตง

ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย

9 รศ.ดร.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

ที่ปรึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย

10 นายอนุรักษ์ อิ่มน้อย

นายช่างโยธา เทศบาลเมืองบางกรวย

11 นายณัฐพงศ์ ศรีสว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครปากเกร็ด

12 นายอดิศักดิ์ อุปนิ

นายช่างผังเมืองชํานาญงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

13 นายอิสรานันต์ จงสุขสันต์

หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา

14 นายสถิต ปิ่นวิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา

15 นางพรรณี บุมี

เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตําบลไทรม้า

16 นางจิราพร แสงอรุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลไทรม้า

๓

17 นางปัทมา เปรมไธสง

เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตําบลบางเลน

18 นายปรัชญา นาคะเจริญ

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครนนทบุรี

19 นายจักรพงษ์ เอี้ยวเจริญลาภ

นายช่างโยธา เทศบาลตําบลบาง

20 นางสาวปนัดดา สกุลไพศาล

เจ้าพนักงานจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

21 นางสาวเรณู อิ้วอําพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

22 นางสาวกรรณิกา ไปวันเสาร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

23 นายณฐภัทร เขียวมา

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

24 นายเอกชัย อุณหะกะ

เจ้าพนักงานป้องกัน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

25 นายสุทธิเมธ รูช้ อบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง

26 นางสาวฐิติมา คุณากรบูรณาการ

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
เนื่ อ งจากท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี (นายนิ สิ ต จั น ทร์ ส มวงศ์ )
ติดราชการสําคัญ จึงมอบหมายให้ผม (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี ทําหน้าที่
ประธานการประชุมแทน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60

ฝ่ายเลขานุการ
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม มีจํานวนทั้งหมด 18 หน้า โดยจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใด
มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม
ขอแก้ไขรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม โดยแก้ นายเอกชัย เนาวนิช กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นติดราชการ แล้วจึงรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพือ่ ทราบ
ฝ่ายเลขานุการ
3.1 จากการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ โดยมี
ข้อสังเกต และให้หน่วยงานปรับแก้เอกสาร ซึ่งมีหน่วยงานที่ปรับแก้เอกสารแล้ว จํานวน 3 โครงการ ได้แก่

๔

- อบต.บางแม่นาง (โครงการที่ 4)
- ทม.พิมลราช (โครงการที่ 8)
- ทม.บางกรวย (โครงการที่ 15)
3.2 เทศบาลนครปากเกร็ด ขอส่งแบบรายงานการพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ ผ่านความเห็ นชอบแล้ว เมื่ อครั้งที่ 1/2560 โดยได้ปรับตาม เกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 แล้ว เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
3.3 เทศบาลนครปากเกร็ด ส่งหนังสือสอบถามหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีโครงการผ่านความเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และมี
การปรับราคาและคุณลักษณะให้ตรงตามเกณฑ์ล่าสุดว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ส่ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/5477 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2557 ให้เทศบาลนครปากเกร็ด
ทราบแล้ว จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม 11 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ เทศบาลเมืองพิมลราช เสนอขอความเห็นชอบโครงการค่า
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แ ละระบบสื่อสารข้อมูล (งานทะเบียนราษฎร)
พร้อมติดตั้ง สําหรับสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิมลราช โดยเพื่อใช้
ในกิจการของ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิมลราช อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี (เงินงบประมาณ 2559) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 1,035,400 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
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
1

2

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

5

80,000.00.-

8

22,000.00.-

22,000.00.-

5

110,000.00.-

๕

3

4
5

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที)
สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

30 21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

43 15,000.00.-

15,000.00.- 10

150,000.00.-

51

3,100.00.-

55

700.00.-

7

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
58
800 VA

2,800.00.-

2,800.00.-

5

14,000.00.-

8

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
61 35,000.00.3 kVA

35,000.00.-

2

70,000.00.-

9

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ 67
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

3,800.00.- 10

38,000.00.-

6

ชุดโปรแกรมจัดการ
10 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

3,100.00.-

3,800.00.-

69 11,000.00.-

5

15,500.00.-

700.00.- 10

7,000.00.-

11,000.00.-

5

55,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

560,500.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ

1

รายการ

เปรียบเทียบราคา 3 รายการ

เครื่องพิมพ์ บริษัท คอนโทรล
สมุดทะเบียน ดาต้า (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บ้าน
(PASSBOOK 50,200.00.PRINTER)

0.00.-

0.00.-

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

2

100,400.00.-

50,200.00.-

๖

2

เครื่องพิมพ์
ความเร็วสูง
(LINE
MATRIX
PRINTER)

บริษัท คอนโทรล บริษัท ไซเบอร์ บริษัท วี.อาร์. 374,500.00.
ดาต้า (ประเทศ ไดรฟ์
คอมพิวเตอร์ ไทย) จํากัด
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด
จํากัด
374,500.00.400,715.00.400,000.00.-

ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์

1

374,500.00.-

474,900.00.1,035,400.00
.-

รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

มติที่ประชุม
เห็นชอบ แต่ให้เพิ่มรายละเอียดข้อ 9 ลักษณะงานหรือระบบงานที่
ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้ ของแบบรายงาน โดยให้อธิบายว่าอุปกรณ์ใดที่จะนําไปเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 2 เทศบาลนครปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 119,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจําปี ๒๕60 และข้ อแนะนํ าประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เครื่องพิมพ์
1 Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

ประเภท ราคา MICT
49 17,000.00.ราคาเงินตามเกณฑ์

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
17,000.00.-

7

รวม
119,000.00.119,000.00 .-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ แต่ให้เพิ่มรายละเอียดข้อ 9 ลักษณะงานหรือระบบงานที่
ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้ ของแบบรายงาน โดยอธิบายงานที่มีความจําเป็นต้องใช้กับอุปกรณ์ดังกล่าว
แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 3 อบต.เกาะเกร็ ด เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หา
คอมพิ ว เตอร์ พร้ อมอุ ป กรณ์ เพื่ อใช้ ใ นการปฏิบั ติง าน งบประมาณ (เงิ น
รายได้ 2560) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 137,100
บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณา
แล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๗

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
1
39
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
2
สําหรับกระดาษขนาด
A3
เครื่องพิมพ์ชนิด
3 เลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network
4
5
6

7

8

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

รวม

4,300.00.-

4,300.00.-

1

4,300.00.-

7,900.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

45 12,000.00.-

12,000.00.-

1

12,000.00.-

40

47

7,700.00.-

7,700.00.-

1

7,700.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.-

6

16,800.00.-

8

22,000.00.-

22,000.00.-

3

66,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.-

3

11,400.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.-

1

11,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

137,100.00 .-

๘

มติที่ประชุม
เห็นชอบ แต่ให้เพิ่มรายละเอียด ข้อ 9 ลักษณะงานหรือระบบงาน
ที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้ ของแบบรายงาน โดยเพิ่มคําว่าจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ในส่วนของ
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 4 ทต.ไทรม้า เสนอขอความเห็น ชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลไทรม้า งบประมาณ (เงินรายได้ 2560)
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 574,800 บาท (ห้าแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิ วเตอร์
ประจําปี ๒๕60 และข้ อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2

3
4

5

6

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network แบบที่
2 (33 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
7

16,000.00.-

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.
16,000.00.- 11

รวม
176,000.00.-

43 15,000.00.-

15,000.00.-

3

45,000.00.-

49 17,000.00.-

17,000.00.-

5

85,000.00.-

59

5,800.00.-

5,800.00.- 11

63,800.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.- 11

41,800.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.- 11

121,000.00.-

๙

เครื่องพิมพ์ชนิด
7 เลเซอร์/ชนิด LED สี
45 12,000.00.แบบ Network
สแกนเนอร์ สําหรับงาน
8
51 3,100.00.เก็บเอกสารทั่วไป
ราคาเงินตามเกณฑ์

12,000.00.-

3

36,000.00.-

3,100.00.-

2

6,200.00.-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ แต่ให้เพิ่มรายละเอียด ข้อ 9 ลักษณะงานหรือระบบงาน
ที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้ ของแบบรายงาน โดยเพิ่มรายการอุปกรณ์ที่จะต่อพ่วงกับ เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 5 ทต.บางเลน เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ กองช่างและสํานักปลัด งบประมาณ (เงิน
งบประมาณ 2560) วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
129,900 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท. ราคาจัดหา จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
1 งานสํานักงาน * (จอขนาด
7 16,000.00.16,000.00.- 2
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
2 งานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

8

เครื่องพิมพ์ Multifunction
47
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
4
58
800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
5
67
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
3

รวม
32,000.00.-

22,000.00.-

22,000.00.-

1

22,000.00.-

7,700.00.-

7,700.00.-

3

23,100.00.-

2,800.00.-

2,800.00.-

3

8,400.00.-

3,800.00.-

3,800.00.-

3

11,400.00.-

๑๐

ชุดโปรแกรมจัดการ
6 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง 69 11,000.00.ตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

11,000.00.-

3

33,000.00.129,900.00 .-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ แต่ให้เพิ่มรายละเอียด ข้อ 7 - 10 โดยข้อ 9 ลักษณะงาน
หรือระบบงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้ ของแบบรายงาน โดยเพิ่มเหตุผลที่ใช้ในการประมวลผล
หรือการเขียนแบบ ในส่วนของเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ
เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 6 อบต.บางแม่น าง เสนอขอความเห็ น ชอบโครงการจั ด หา
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สําหรับงานด้านการเงินเเละบัญชี งานพัสดุและ
งานจัดเก็บรายได้/งานบริหารด้านงานช่าง/งานด้านบริหารงานสาธารณสุข/
งานสังคมสงเคราะห์/งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงินเฉพาะ
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 634,500.00 บาท (หกแสนสามหมื่นสี่
พันห้าร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕
60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2

3

4
5

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน *
7 16,000.00.(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
8 22,000.00.แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
42 7,900.00.Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ
45 12,000.00.Network
สแกนเนอร์ สําหรับงาน
51 3,100.00.เก็บเอกสารทั่วไป

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
16,000.00.- 14

รวม
224,000.00.-

22,000.00.-

1

22,000.00.-

7,900.00.-

3

23,700.00.-

12,000.00.-

6

72,000.00.-

3,100.00.-

2

6,200.00.-

๑๑

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
58 2,800.00.800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
7 โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ 67 3,800.00.งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการ
8 สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์
69 11,000.00.ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
6

มติที่ประชุม

2,800.00.- 17

47,600.00.-

3,800.00.- 15

57,000.00.-

11,000.00.- 15

165,000.00.617,500.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 7 อบต.บางแม่นาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหากล้อง
วงจรปิด CCTV ในตําบลบางแม่นางหมู่ที่ 1-18 จํานวน 10จุด (งบโอนครั้งที่
6 /2559) งบประมาณ ( โอนงบประมาณครั้งที่ 6/ 2559) วงเงินเฉพาะ
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,635,800 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสาม
หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

มติที่ประชุม
ให้หน่วยงานปรับรายละเอียด กรณีไม่มีราคมตามมาตรฐาน รายการโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ให้อยู่ใน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ และให้ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคา 2560 ของกรมบัญชีกลาง
แล้วประสาน ฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 8 อบต.บางแม่นาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหากล้อง
วงจรปิด CCTV ภายในสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง
งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2559) วงเงินเฉพาะส่ วนที่เ ป็นอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 2,474,600 (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
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

๑๒

มติที่ประชุม
ให้หน่วยงานปรับรายละเอียด กรณีไม่มีราคมตามมาตรฐาน รายการโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ให้อยู่ใน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ และให้ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคา 2560 ของกรมบัญชีกลาง
แล้วประสาน ฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 9 ทน.นนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิด) งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2560)
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
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1
59 5,800.00.5,800.00.- 1
1 kVA
ราคาเงินตามเกณฑ์

รวม
5,800.00.5,800.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
เครื่องบันทึก บ.ทองรพีภัทร บ.ไทย-เซฟตี้ บ.พีเอส เซฟตี้
ภาพกล้อง คอร์ปอเรชั่น แอด์ คอมมิวนิ แอนด์คอมมู
วงจรปิด จํากัด เสนอ เคชั่น จํากัด
นิเคชั่น จํากัด
AMORN รุ่น เสนอ HIP รุ่น เสนอ
1
16,500.00.- 1 16,500.00.XVR4116SH- 4ML9016AHD WATASHI รุ่น
A
WVR025-X
16,500.00.16,500.00.17,000.00.ฮาร์ดิสก์ บ.ทองรพีภัทร บ.ไทย-เซฟตี้ บ.พีเอส เซฟตี้
ขนาดไม่น้อย คอร์ปอเรชั่น แอด์ คอมมิวนิ แอนด์คอมมู
กว่า 4TB จํากัด เสนอ เคชั่น จํากัด
นิเคชั่น จํากัด
SEAGATE รุ่น เสนอ SEAGATE เสนอ WD
2
7,800.00.- 1
7,800.00.SURVEILANCE 4TB
4TB
HDD
7,900.00.- 7,900.00.7,800.00.ตู้สําหรับเก็บ บ.ทองรพีภัทร บ.ไทย-เซฟตี้ บ.พีเอส เซฟตี้
เครื่องบันทึก คอร์ปอเรชั่น แอด์ คอมมิวนิ แอนด์คอมมู
3
5,600.00.- 1
5,600.00.ภาพและ จํากัด
เคชั่น จํากัด
นิเคชั่น จํากัด
อุปกรณ์

๑๓

ขนาด 19 5,600.00.- 6,400.00.- 6,000.00.นิ้ว (9U)
ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

29,900.00.35,700.00.-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยให้หน่วยงานปรับรายละเอียด กรณีไม่มีราคาตาม
มาตรฐาน รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว ให้อยู่ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ และให้ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคา 2560
ของกรมบัญชีกลาง แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 10 อบต.บางรักพัฒนา เสนอขอความเห็นชอบโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา จํานวน 7 จุด
8 กล้อง งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2558) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 397,630 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
สามสิบบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕
60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องสํารองไฟฟ้า
58 2,800.00.ขนาด 800 VA
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
2 ภายนอกอาคาร
8 43,000.00.(Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 3
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE
3
13 9,400.00.L2 Switch) ขนาด 8
ช่อง
ราคาเงินตามเกณฑ์
1

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

2,800.00.-

3

8,400.00.-

43,000.00.-

8

344,000.00.-

9,400.00.-

3

28,200.00.380,600.00 .-

๑๔

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ตู้จัดเก็บเครื่อง
เกรท เทเลคอม ซิสเท็มโปร โมเดิร์นเซฟ
คอมพิวเตอร์และ (ประเทศไทย) ดักส์ เทรด อินเตอร์เท
ดิ้ง จํากัด รด จํากัด 8,515.00.- 2
1 อุปกรณ์ชนิดติดตั้ง จํากัด
17,030.00.ภายนอกอาคาร
ขนาดไม่น้อยกว่า 6U 9,000.00.- 8,515.00.- 9,720.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
17,030
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
397,630
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ โดยให้ ห น่ ว ยงานปรั บ รายละเอี ย ด กรณี ต รงตามเกณฑ์ ต าม
มาตรฐาน รายการเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ให้ใช้ราคาตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน และกรณีไม่
มีราคมตามมาตรฐาน รายการอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณสําหรับ Fiber Optic (SFP) ให้อยู่ในส่วนที่เป็น
อุปกรณ์อื่นๆ แล้วประสาน ฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 11 ทม.บางกรวย เสนอขอความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9,980,190 บาท (เก้าล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ลําดับ
รายการ
๑.
2.
3.
4.
5.
6.

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (แบบที่ ๓ )
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล
แบบที่ ๒
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด ๔๒ U)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี

ข้อ (ตาม
เกณฑ์
MICT)

ราคา
MICT

จํานวน

วงเงินรวม

๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐

๑๔๓

๖,๑๔๙,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๒

๖๐,๐๐๐

๓,๘๐๐

๓,๘๐๐

๒

๗,๖๐๐

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐
๐
๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐

๑

๑๓๐,๐๐๐

๒

๔๖,๐๐๐

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐

๑

๑๗,๐๐๐

รวมจํานวนเงินตามเกณฑ์

ราคา
อ้างอิง

๖,๔๐๙,๖๐๐

๑๕

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
ลําดับ
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
ราคา จํานว วงเงินรวม
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยี่ห้อ
อ้างอิง
น
รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
บจก
๕๘,๘๕๐ ๑๗ ๑,๐๐๐,๔๕๐
บจก บจก เบค
๑. กล้องวงจรปิด
อม
แสงชัย
พี แอนด์
สําหรับใช้
http://w
อินเตอร์เน็
พี
ภายนอกแบบ วิศวกรรม
ww.npdo
ความละเอียด
เอ็นจิเนีย ทเวอร์ค
และ
ulos.com
สูง ๔K
ริ่ง...
บริการ
Axis P
Axis P
TELEFUN Avigilon ๑๔๒๘-E
๑๔๒๘-E
KEN VSC- ๘.๐-H๔A๐๘๒๗x BO๑-IR
69,550 58,850 64,200 56,500
บจก
บจก
๒. กล้องวงจรปิด
๓๕๕,๒๔๐
บจก htpp://ba ๘๘,๘๑๐ ๔
แสงชัย พี แอนด์
สําหรับใช้
เบคอม nchainter
ภายนอกแบบ วิศวกรรม พี
อินเตอร์เน็ media.co
เอ็นจิเนีย
ปรับมุมมอง
และ
ทเวอร์ค m Sony
(Outdoor
บริการ ริ่ง...
Axis รุ่น รุ่น SNCPTZ
Aventura Siqura รุ่น
WR๖๓๒C
AXIS
Network
CCTV PD๑๑๐๓ Q๖๐๔๕-E
Camera)
CAM-IPM- Z๒-eE
Mk ll
๒ZW
107,000 88,810 160,500 175,500
บจก
บจก
๓. เครื่อง
บจก http://qu ๕๑๓,๖๐๐ ๔ ๒,๐๕๔,๔๐๐
แสงชัย พี แอนด์
บันทึกภาพ
เบคอม ickserv.co
.th/
สําหรับ
วิศวกรรม พี
อินเตอร์เน็
เอ็นจิเนีย
ห้องควบคุม
และ
ทเวอร์ค Lenovo X
และสั่งการ
บริการ ริ่ง...
HP DL ๓๖๕๐ M
ระบบ
๕E
Dell R Avigilon ๓๘๐ G๙
กล้องโทรทัศ
๕๒๖๔๐ V
๗๓๐ NVR
น์วงจรปิด
๔ ๒P ๑๖
PREMIUM
(Network
GB Disk
Video
๔๘ TB
Recorder) 513,600 535,000 535,000 550,000
พร้อม
โปรแกรม
สั่งงานและ
บันทึกภาพ
ผ่านโครงข่าย

๑๖

บจก
บจก http:ww ๑๖๐,๕๐๐ ๑
พี แอนด์
เบคอม w.thaiint
พี
อินเตอร์เน็ ernetwor
เอ็นจิ
k.com
ทเวอร์ค
เนียริ่ง…
APC ๑๐ SYNDOM
E HEKVA
PCM ๑๐
COMBO
KVA
๑๐K
160,500 171,200 235,400 260,590
รวมจํานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
๓,๕๗๐,๕๙๐
รวมจํานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๙,๙๘๐,๑๙๐

๔.

เครื่องสํารอง
ไฟฟ้าขนาด
๑๐ KVA
(ห้องควบคุม)

บจก แสง
ชัย
วิศวกรรม
และ
บริการ
SYNDOM
E ๑๐ K

มติที่ประชุม

๑๖๐,๕๐๐

เห็นชอบ
โครงการที่ 12 ทม.บางบัวทอง เสนอขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง GIS และกําหนดราคา
กลาง งบประมาณ (เงิ น งบประมาณ 2559) วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 643,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
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
ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ลําดับ

รายการ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย แบบที่ 2

2

350,000.00.-

350,000.00.-

1

350,000.00.-

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
2
แบบที่ 2 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

9

30,000.00.-

30,000.00.-

6

180,000.00.-

1,600.00.-

1,600.00.-

1

1,600.00.-

2,800.00.-

2,800.00.-

6

16,800.00.-

5,800.00.-

5,800.00.-

1

5,800.00.-

อุปกรณ์กระจาย
3 สัญญาณ (L2 Switch) 28
ขนาด 16 ช่อง
เครื่องสํารองไฟฟ้า
4
58
ขนาด 800 VA
เครื่องสํารองไฟฟ้า
5
59
ขนาด 1 kVA

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

๑๗

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
6
67
3,800.00.โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) สําหรับ
7 รองรับหน่วย
68 24,000.00.ประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 16
แกนหลัก (16 core)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

3,800.00.-

6

22,800.00.-

24,000.00.-

1

24,000.00.-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
อุปกรณ์สํารอง
ข้อมูลผ่านระบบ
1
เครื่อข่าย ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2TB
เครื่องพิมพื
ใบเสร็จรับเงินนิด
2
หัวเข้ม (Dot
Matrix) แคร่สนั้

601,000.00 .-

ราคาจัดหา จํานวน

บ.เอ็มแทค บ.ดับเบิ้ลยูจีเน้ตเวิร์ค จํากัด หจก.แอดวานซ์ เทคบิซ
เสนอยี่ห้อ
เสนอยี่ห้อ ASUSTOR รุ่น เสนอยี่ห้อ
QNAP รุ่น TS- AS6102T เว็บไซต์
WesternDigital รุ่น
x31P
http://www.asustor.com My Cloud EX2 Ultra
20,000.00./news/review?model
20,000.00.- =AS61027
20,000.00.-

บ.เอ็มแทค
เสนอยี่ห้อ
EPSON รุ่น
LQ-590

20,000.00.บ.ดับเบิ้ลยูจีเน้ตเวิร์ค จํากัด หจก.แอดวานซ์ เทคบิซ
เสนอยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ- เสนอยี่ห้อ OKI รุ่น
590
ML790/ML791Plus
22,000.00.-

รวม

1

20,000.00.-

22,000.00.- 1

22,000.00.-

22,000.00.-

22,000.00.-

ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

42,000.00.643,000.00.-

มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยให้หน่วยงานปรับชื่อโครงการให้ตรงกันทั้งหมด และ
ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ ให้ใส่รายการให้ครบถ้วนและตรงตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคา
2560 ของกรมบัญชีกลาง แล้วประสาน ฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป

๑๘

โครงการที่ 13 เทศบาลนครปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
นําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลาย
ทาง ในด้ า นการช่ า งและการผั ง เมื อ ง ราคากลางการพั ฒ นาระบบ
4,760,700บาท (สี่ล้ านเจ็ ด แสนหกหมื่นเจ็ด ร้อยบาทถ้วน) ค่ าใช้ จ่า ย
โครงการรวมทั้ ง สิ้ น 8,500,000 บาท (แปดล้ า นห้ า แสนบาท) 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
ลําดับ
ตําแหน่งบุคลากร
จํานวน อุตรา(บาท)
ระยะเวลา
จํานวนเงิน
(คน)
(เดือน)
(บาท)
1
183,200.00
1. จัดการโครงการ กลุ่มวิชาชีพ
5
916,000.00
วิศวกรรม ปริญญาเอก
ประสบการณ์ 20 ปี
2. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ กลุ่มอาชีพ
1
36,500.00
10
635,000.00
ict ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี
3. วิศวกรระบบ กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม
1
41,200.00
3
123,600.00
ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี
4. นักออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
1
63,500.00
5
317,500.00
กลุ่มวิชาชีพ ict ปริญญาตรี
ประสบการณ์ 5ปี
5. นักวิเคราะระบบงาน กลุ่มอาชีพย์
1
63,500.00
2
127,000.00
ict ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี
6. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ระบบงาน กลุ่ม
1
38,100.00
5
190,500.00
วิชาชีพ ict ปริญญาตรี
ประสบการณ์ 3 ปี
7. นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส กลุ่ม
1
63,500.00
5
317,500.00
วิชาชีพ ict ประสบการณ์ 5 ปี
6
38,100.00
8
1,828,800.00
8. นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส กลุ่ม
วิชาชีพ ict ปริญญาตรี
ประสบการณ์3ปี
9. เจ้าหน้าที่ทดสอบโปรแกรม กลุ่ม
2
25,400.00
6
304,800.00
วิชาชีพ ict ประสบการณ์ 2 ปี
จํานวนเงิน
4,760,700.00
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ลําดับ
1

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นทุกเดือน
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

จํานวนเงินรวม

จํานวน
(เดือน)
10

ราคาต่อเดือน
(บาท)
6,474.00

จํานวนเงิน
(บาท)
64,740.00
64,740.00

๑๙

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ลําดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1

การจัดทําฐานข้อมูล
เริ่มต้นครอบคลุมทั่วพื้นที่
เทศบาลนครปากเกร็ด
รับผิดชอบทั้งหมด
1.1 เจ้าหน้าทีบ่ ันทึก
ข้อมูล

2

3

1.2 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
และ
แก้ไขข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลภาคสนาม
2.1 หัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่
สํารวจภาคสนาม
ประกอบด้วย 2 ทีม
(บุคลากรสนับสนุน)
2.2 เจ้าหน้าทีส่ ํารวจ
ภาคสนาม (บุคลากร
สนับสนุน)
ค่าใช้จ่ายในการนําเข้า
ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
3.1 เจ้าหน้าทีภ่ ูมิศาสตร์
(บุคลากรสนับสนุน)
3.2 เจ้าหน้าทีภ่ ูมิศาสตร์
เพื่อตรวจสอบ ข้อมูล GIS
(บุคลากรสนับสนุน)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.1 เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
(บุคลากรสนับสนุน)
4.2 เลขานุการโครงการ
(บุคลากรสนุบสนุน)
4.3 ค่าประชาสัมพันธ์
ระบบงานให้กับเจ้าหน้าที่
เทศบาลฯหัวหน้าชุมชน
สภาเทศบาล
จํานวนเงินรวม

การคํานวณค่าใช้จ่าย(บุคลากรสนับสนุนหน้า123)

จํานวนเงิน
(บาท)

อัตราค่าจ้างบุคลากร 12,000บาทต่อเดือน
x 5คน x 8เดือน

480,000.00

อัตราค่าจ้างบุคลากร 12,000บาทต่อเดือน
x 2คน x 6เดือน

144,000.00

อัตราค่าจ้างบุคลากร 28,000บาทต่อเดือน
x 2คน x 8เดือน

487,600.00

อัตราค่าจ้างบุคลากร 15,000บาทต่อเดือน
x 12คน x 8เดือน

1,440,000.00

อัตราค่าจ้างบุคลากร 17,860บาทต่อเดือน
x 5คน x 6เดือน

535,800.00

อัตราค่าจ้างบุคลากร 17,860บาทต่อเดือน
x 2คน x 3เดือน

107,160.00

อัตราค่าจ้างบุคลากร 12,000บาทต่อเดือน
x 1คน x 5เดือน
อัตราค่าจ้างบุคลากร 15,000บาทต่อเดือน
x 1คน x 10เดือน

60,000.00

4

150,000.00
300,000.00
3,674,560.00

๒๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

โครงการที่ 14 สํานักงานจังหวัดนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
พั ฒ นาระบบรั บ ส่ ง หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ง หวั ด นนทบุ รี ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
286,400 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางการ
พั ฒนาระบบ 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่น บาทถ้ วน) ค่ าใช้จ่า ย
โครงการรวมทั้งสิ้น 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 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
ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ลําดับ

ตําแหน่งบุคลากร

1

ผู้จัดการโครงการ กลุ่มวิชาชีพ ICT
ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 - 10 ปี
นักวิเคราะห์ระบบงาน กลุ่มวิชาชีพ ICT
ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 - 10 ปี
นักพัฒนาโปรแกรม กลุ่มวิชาชีพ ICT
ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 - 10 ปี
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและทดสอบโปรแกรม
กลุ่มวิชาชีพ ICT ปริญญาตรี
ประสบการณ์ 2 ปี

2
3
4

อัตรา ระยะเวลา
(เดือน)
(บาท)
63,500
2

จํานวนเงิน
(บาท)
73,000

1

63,500

1

63,500

3

63,500

2

381,000

2

10,000

2

40,000

จํานวน
(คน)
1

จํานวนเงินรวม

328,500

ค่าใช้จ่ายครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

จํานวน
(ชุด)
3

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
3
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานจัดเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่
2
1
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
1
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1
สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก ทีม่ ี
ลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฏหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
3
จํานวนเงินรวม

จํานวนเงิน
(บาท)
48,000
11,400
40,000
130,000
24,000
11,000
286,400

