รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 4/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนนทรี ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชัน้ )
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
1 นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธาน
และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2 นายเอกชัย เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 นางไปรยาพร งามเปี่ยม

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

4 นางวีณา ปาระมี

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

5 นางสาวณัชภัค สีด่อน

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

6 นายมัชฌิมา จําปา

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

7 นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

8 นายพิสิฐ ควรพิบูลย์

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี

9 นายปพจน์ บ้านศาลเจ้า

แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

10 นายฉลองยุทธ มีขันทอง

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด

กรรมการ

11 นายฐิติวัฒน์ พัฒนใหญ่ยิ่ง

แทนนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

กรรมการ

12 นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์

แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

13 นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (CIO)
2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
3 นายช่างไฟฟ้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายอดิศักดิ์ อุปนิ
2 นายณัฐพงศ์ ศรีสว่าง
3 นายอํานาจ คนขํา
4 นางสาววรรณนิภา เรียนสันเทียะ
5 นางสาวอารีย์ ด่านประดิษฐ์
6 นายสุวภัทร อาชววาณิชกุล
7 นายยุทธนา ปัญญา

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายช่างผังเมืองชํานาญงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
เทศบาลนครปากเกร็ด
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เทศบาลนครปากเกร็ด
ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลบางใหญ่
ผู้อํานวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลบางใหญ่

8 นันทนา จาดเอี้ยง

เทศบาลตําบลปลายบาง

9 พรทิพย์ ทองสุขมาก

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เทศบาลตําบลปลายบาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เทศบาลตําบลบางกร่าง
นายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์นิยม

10 นายวีรพล วิจิตพจน์
11 นายณัฐดนัย มุย่ ไทย
12 นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล
13 นายเสฎวุฒิ เลิศแก้ว

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๓

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 (นายสุวุฒิ ตุ้มทอง) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ทําหน้าที่ประธานการประชุมแทน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕60

ฝ่ายเลขานุการ
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่ออังคารที่ 25 กรกฎาคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม มีจํานวนทั้งหมด 21 หน้า โดยจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใด
มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพือ่ ทราบ
ฝ่ายเลขานุการ
3.1 กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. รวมทั้งการปรับปรุง
ข้อความในแบบรายงานให้ชัดเจนขึ้น โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ กรณีการจัดหาที่
หน่วยงานสามารถดําเนินการได้เอง (ไม่เกิน 100,000
บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ในระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด โดยเพิ่มข้อ (5) ดังนี้ “กรณี
การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2) การปรับปรุงข้อความในแบบรายงาน (แบบ คกก.มท.01 และ
แบบ คกก.มท. 03) ให้ชัดเจนขึ้น โดยมีสาระสําคัญคงเดิม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3.2 จากการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2560 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ โดยมี
ข้อสังเกต และให้หน่วยงานปรับแก้เอกสาร ซึ่งมีหน่วยงานที่ปรับแก้เอกสารแล้ว จํานวน 8 โครงการ ได้แก่
เทศบาลเมืองพิมลราช (โครงการที่ 1) เทศบาลนครปากเกร็ด (โครงการที่ 2) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
เกร็ด (โครงการที่ 3) เทศบาลตําบลไทรม้า (โครงการที่ 4) เทศบาลตําบลบางเลน (โครงการที่ 5) เทศบาลนคร
นนทบุรี (โครงการที่ 9) องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา (โครงการที่ 10) เทศบาลเมืองบางบัวทอง
(โครงการที่ 12)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องสืบเนื่อง
ฝ่ายเลขานุการ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้ง
ที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานปรับแก้รายละเอียดโครงการ
ได้แก่
4.๑ อบต.บางแม่นาง เสนอขอความเห็นชอบ โครงการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV
ในตําบลบางแม่นางหมู่ที่ 1-18 จํานวน 10 จุด (งบโอนครั้งที่ 6 /2559) งบประมาณ (โอนงบประมาณครั้งที่
6/ 2559) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,635,800 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1
2
3
4

5

รายการ
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network
Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 2

ประเภท ราคา MICT
25

18,000.00.-

58

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
18,000.00.-

รวม

1

18,000.00.-

2,800.00.-

2,800.00.- 10

28,000.00.-

59

5,800.00.-

5,800.00.-

1

5,800.00.-

12

74,000.00.-

74,000.00.-

2

148,000.00.-

7

35,000.00.-

35,000.00.- 20

700,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
บ.กรีน เทค บริษัท ออล บริษัท บรอด
เครื่องควบคุม
อินเตอร์เทรด เทคโนโลยี่ คาสท์ อินโฟร์
และเชื่อมต่อ
1
จํากัด
จํากัด
เชอร์วิส จํากัด 28,000.00.- 2
สัญาณ ชนิด8
ช่องสัญณาน
32,000.00.- 28,000.00.- 28,500.00.-

899,800.00 .รวม
56,000.00.-

๕

เครื่องจ่ายไฟ บ.กรีน เทค บริษัท ออล บริษัท บรอด
และอุปกรณ์ อินเตอร์เทรด เทคโนโลยี่ คาสท์ อินโฟร์
2 เชื่อมสัญญาน จํากัด
จํากัด
เชอร์วิส จํากัด 15,000.00.- 10
(Swith Hub)
49,500.00.- 15,000.00.- 18,000.00.เครื่อง
กระจาย
บ.กรีน เทค บริษัท ออล บริษัท บรอด
สัณญาน
อินเตอร์เทรด เทคโนโลยี่ คาสท์ อินโฟร์
Outdoor
3
จํากัด
จํากัด
เชอร์วิส จํากัด 18,000.00.- 10
Wireless
Access
18,000.00.- 18,000.00.- 18,000.00.Point ชนิด
Hi Power
จอมอนิเตอร์ บ.กรีน เทค บริษัท ออล บริษัท บรอด
แสดงผล
อินเตอร์เทรด เทคโนโลยี่ คาสท์ อินโฟร์
4 ขนาด 40นิ้ว จํากัด
จํากัด
เชอร์วิส จํากัด 25,000.00.- 2
28,500.00.- 25,000.00.- 25,000.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

150,000.00.-

180,000.00.-

50,000.00.436,000.00.1,335,800.00.-

เห็นชอบ

4.2 อบต.บางแม่นาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหากล้องวงจรปิด
CCTV ภายในสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2559) วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,474,600 (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องสํารองไฟฟ้า
58 2,800.00.ขนาด 800 VA
เครื่องสํารองไฟฟ้า
2
59 5,800.00.ขนาด 1 kVA
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network
3
12 74,000.00.Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
1

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

รวม

2,800.00.-

3

8,400.00.-

5,800.00.-

1

5,800.00.-

74,000.00.-

3

222,000.00.-

๖

ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
4
อุปกรณ์แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับ
5 ติดตั้งภายในอาคาร
(Indoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 2
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับ
6 ติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 2

25 18,000.00.-

18,000.00.-

1

18,000.00.-

2

27,000.00.-

27,000.00.- 30

810,000.00.-

7

35,000.00.-

35,000.00.- 14

490,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

1,554,200.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
จอมอนิเตอร์ บริษัท กรีน บริษัท ออล บริษัท บรอด
แสดงผล เทค อินเตอร์ เทคโนโลยี่ คาสท์ อินโฟร์
1 ขนาด40นิ้ว เทรด จํากัด จํากัด
เชอร์วิส จํากัด 25,000.00.- 2
25,000.00.- 25,000.00.- 25,000.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

รวม
50,000.00.50,000.00.1,604,200.00.-

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม 8 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 344,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา

๗

กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้ง
1
ภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 3

8

ราคา
มท.

43,000.00.-

ราคาจัดหา จํานวน

43,000.00.-

8

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

รวม

344,000.00.-

344,000.00 .-

เห็นชอบ เนื่องจากเป็นการจัดหากล้องใหม่เพื่อทดแทนของเดิม
โครงการที่ 2 เทศบาลตําบลบางใหญ่ เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จั ดหาคอมพิ วเตอร์พ ร้อมอุ ป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บัติง านของเทศบาล
ตําบลบางใหญ่ งบประมาณ (เงินรายได้ 2560) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 366,900 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และ
ข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังนี้

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์
1 สําหรับงานสํานักงาน *
7
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
2
8
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
3 พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 39
(Ink Tank Printer)

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

16,000.00.-

16,000.00.-

4

64,000.00.-

22,000.00.-

22,000.00.-

7

154,000.00.-

4,300.00.-

4,300.00.-

3

12,900.00.-

๘

4
5

6

7
8

9

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

40

7,900.00.-

7,900.00.-

1

7,900.00.-

41

3,300.00.-

3,300.00.-

1

3,300.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

2

15,800.00.-

47

7,700.00.-

7,700.00.-

4

30,800.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.- 13

36,400.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.- 11

41,800.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

366,900.00 .-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเรื่องการจัดหาโปรแกรม
จัดการสํานักงานในภายหลัง ว่าคราวต่อไปควรจัดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานรวมกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่แรก
เนื่องจากจะทําให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 3 เทศบาลตําบลปลายบาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาล
งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2559) วงเงินเฉพาะส่ วนที่เ ป็นอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 143,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 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

๙

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
1 ประมวลผล แบบที่ 1 8 22,000.00.* (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องสํารองไฟฟ้า
2
58
2,800.00.ขนาด 800 VA
ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
3
67
3,800.00.โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

22,000.00.-

5

110,000.00.-

2,800.00.-

5

14,000.00.-

3,800.00.-

5

19,000.00.-

143,000.00 .-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเรื่องหน่วยงานควรจัดหา
โปรแกรมจัดการสํานักงานด้วย และเหตุผลความจําเป็นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล ที่
จะนําไปใช้กับโปรแกรมประมวลผลสถิติ SPSS ว่าหน่วยงานควรมีการใช้งานแบบถูกลิขสิทธิ์ ถ้าไม่ได้ใช้แบบถูก
ลิขสิทธิ์ ควรให้เหตุผลในการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Excel เป็นต้น และให้หน่วยงานปรับแก้เอกสาร แบบ
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ในข้อ 3.2 แหล่งเงิน งบประมาณ 2559
และข้อ 6 สถานที่ติดตั้ง ให้สอดคล้องกับจํานวนเครื่องที่จะนําไปติดตั้ง แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่
ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 4 เทศบาลตําบลปลายบาง เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาล
งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงินเฉพาะส่วนที่ เ ป็นอุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 296,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 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

๑๐

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์
1 โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

11

21,000.00.-

เครื่องพิมพ์
2 Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

47

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
3
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

67

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
21,000.00.-

รวม

2

42,000.00.-

7,700.00.-

7,700.00.- 32

246,400.00.-

3,800.00.-

3,800.00.-

2

ราคาเงินตามเกณฑ์

7,600.00.-

296,000.00 .-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเรื่องหน่วยงานควรจัดหา
โปรแกรมจัดการสํานักงานด้วย และเหตุผลความจําเป็นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล ที่
จะนําไปใช้กับโปรแกรมประมวลผลสถิติ SPSS ว่าหน่วยงานควรมีการใช้งานแบบถูกลิขสิทธิ์ ถ้าไม่ได้ใช้แบบถูก
ลิขสิทธิ์ ควรให้เหตุผลในการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Excel เป็นต้น
โครงการที่ 5 เทศบาลนครปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
รร.ผาสุ ก มณี จั ก รมิ ต รภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ ด ๒ งบประมาณ (เงิ น
งบประมาณ 2559) วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
978,400 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการ
ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการ
พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

๑๑

1

2

3

4

5

6

ตู้สําหรับจัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
จอภาพแบบ LCD
หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว มีขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 3
อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย
(Network Video
Recorder) แบบ 16
ช่อง
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง

25

18,000.00.-

18,000.00.-

1

18,000.00.-

57

4,000.00.-

4,000.00.-

2

8,000.00.-

59

5,800.00.-

5,800.00.-

2

11,600.00.-

8

43,000.00.-

43,000.00.- 18

774,000.00.-

12

74,000.00.-

74,000.00.-

2

148,000.00.-

13

9,400.00.-

9,400.00.-

2

18,800.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

978,400.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 6 เทศบาลนครปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
คุรุภัณฑ์สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา)นครปากเกร็ด ๑ งบประมาณ (เงินงบประมาณ
2560) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,317,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๒

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1

2
3

4

5

6

รายการ
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
จอภาพแบบ LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว - มีขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 3
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network
Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง

ประเภท ราคา MICT

รวม

25

18,000.00.-

18,000.00.-

1

18,000.00.-

57

4,000.00.-

4,000.00.-

2

8,000.00.-

59

5,800.00.-

5,800.00.-

2

11,600.00.-

8

43,000.00.-

43,000.00.- 25

1,075,000.00.-

12

74,000.00.-

74,000.00.-

2

148,000.00.-

13

9,400.00.-

9,400.00.-

6

56,400.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

1,317,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 7 อบต.ราษฎร์นิยม เสนอขอความเห็นชอบโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) แบบไร้สาย เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตําบลราษฎร์นิยม
งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงิ นเฉพาะส่วนที่เ ป็ นอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 920,950 บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
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
ข้อแนะนํา ประกอบการพิ จารณาแล้ ว
โดยมีรายละเอี ยดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๓

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท.
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1
1 130,000.00.แบบที่ 1
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
25 18,000.00.แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
3 (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 30 21,000.00.แบบที่ 2
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
4
58
2,800.00.800 VA
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1
5
59
5,800.00.kVA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) สําหรับรองรับ
6 หน่วยประมวลผลกลาง
68 24,000.00.(CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกน
หลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
7 สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 8 43,000.00.(Outdoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 3
ราคาเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
หน่วยจัดเก็บข้อมูล บริษัทแสงชัย บริษัท กรี บริษัท เบคอม
(Hard Drive)
วิศวกรรมและ นเทคอินเตอร์ อินเตอร์เน็ท
ชนิด SATA ขนาด บริการ จํากัด เทรดจํากัด เวอร์ค จํากัด
1
ความจุ 4 TB
Westen Digital Seagate
Seagate
8,500.00.โปรแกรมบริหาร บริษัทแสงชัย
2 จัดการและ
วิศวกรรมและ
บันทึกภาพ
บริการ จํากัด

6,950.00.บริษัท กรี
นเทคอินเตอร์
เทรดจํากัด

8,000.00.บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

130,000.00.- 1

130,000.00.-

18,000.00.- 1

18,000.00.-

21,000.00.- 1

21,000.00.-

2,800.00.- 5

14,000.00.-

5,800.00.- 1

5,800.00.-

24,000.00.- 1

24,000.00.-

43,000.00.- 10

430,000.00.642,800.00 .-

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

6,950.00.- 1

6,950.00.-

6,420.00.- 10

64,200.00.-

๑๔

Samsung

ExacqVision Avigilon

6,500.00.อุปกรณ์กระจาย บริษัทแสงชัย
สัญญาณและแปลง วิศวกรรมและ
สัญญาณไฟเบอร์ บริการ จํากัด
3
Ubiquiti

6,420.00.บริษัท กรี
นเทคอินเตอร์
เทรดจํากัด
Level One

7,000.00.บริษัท เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค จํากัด
15,000.00.- 5
Planet

15,000.00.- 15,000.00.- 15,000.00.อุปกรณ์กระจาย บริษัทแสงชัย บริษัท กรี บริษัท เบคอม
สัญญาณไร้สาย วิศวกรรมและ นเทคอินเตอร์ อินเตอร์เน็ท
Outdoor
บริการ จํากัด เทรดจํากัด เวอร์ค จํากัด
4
16,500.00.- 5
Wireless Access Ubiquiti
Ligo Wave Cambium
Point
18,000.00.- 16,500.00.- 17,000.00.อุปกรณ์iกระจาย บริษัทแสงชัย บริษัท กรี บริษัท เบคอม
สัญญาณไร้สาย วิศวกรรมและ นเทคอินเตอร์ อินเตอร์เน็ท
พร้อมเสาอากาศ บริการ จํากัด เทรดจํากัด เวอร์ค จํากัด
5
49,500.00.- 1
รัศมี 90 องศา ( Ubiquiti
Ligo Wave Cambium
Outdoor Wireless
Multipoint )
55,000.00.- 49,500.00.- 53,500.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

75,000.00.-

82,500.00.-

49,500.00.-

278,150.00.920,950.00.-

มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ โดยให้หน่วยงานปรับแก้เอกสาร กรณีไม่มีราคาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน โดยให้นําราคาต่ําสุดจากการเปรียนเทียบราคามาใช้ แล้วปรับวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
โครงการที่ 8 อบต.อ้อมเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
ในเขตตํ าบลอ้อมเกร็ด
งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงินเฉพาะส่ วนที่เ ป็นอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 919,550 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนํา
ประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
9

30,000.00.-

ราคา
มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

30,000.00.-

1

รวม
30,000.00.-

๑๕

2
3
4

5

6

7

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 3
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง

30 21,000.00.-

21,000.00.-

1

21,000.00.-

58 2,800.00.61 35,000.00.-

2,800.00.35,000.00.-

7
1

19,600.00.35,000.00.-

3,800.00.-

1

3,800.00.-

43,000.00.- 16

688,000.00.-

67

3,800.00.-

8

43,000.00.-

12 74,000.00.ราคาเงินตามเกณฑ์

74,000.00.-

1

74,000.00.871,400.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
บริษัท กรีน บริษัทแสงชัย บริษัท เบคอม
อุปกรณ์รับส่ง
เทค อินเตอร์ วิศวกรรมและ อินเตอร์เน็ท
สัญญาณไร้สาย
1
เทรด จํากัด บริการ จํากัด เวอร์ค จํากัด 24,075.00.- 2
48,150.00.ภายนอก ชนิด PTP
(Point To Point)
24,075.00.- 25,573.00.- 31,993.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
48,150.00.รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
919,550.00.มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
โครงการที่ 9 เทศบาลตําบลเสาธงหิน เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลเสาธงหินแห่งใหม่ (เงินงบประมาณ 2559) วงเงินเฉพาะ
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 329,813 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยสิบสามบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจํ าปี ๒๕60 และข้อแนะนํ าประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๖

มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้เทศบาลตําบลเสาธงหินปรับแก้เอกสาร
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการโปรแกรมบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยให้เปรียบเทียบ
รายการ 3 ยี่หอ้ ง จาก 3 ร้านค้าพร้อมทั้งแนบใบเสนอราคา แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ
ครั้งต่อไป
โครงการที่ 10 เทศบาลตําบลเสาธงหิน เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
จั ดซื้ อ กล้ อ งโทรทั ศ น์ว งจรปิ ด ติ ดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตํ าบลเสาธงหิ น
งบประมาณ (เงิ นงบประมาณ 2560) วงเงินเฉพาะส่วนที่เ ป็นอุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 2,288,800 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้เทศบาลตําบลเสาธงหินปรับแก้เอกสาร
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการโปรแกรมบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยให้เปรียบเทียบ
รายการ 3 ยี่หอ้ ง จาก 3 ร้านค้าพร้อมทั้งแนบใบเสนอราคาแล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ
ครั้งต่อไป
โครงการที่ 11 อบต.บางกร่าง เสนอขอความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ถนนสายหลักในพื้นที่เขตองค์การบริหาร
ส่ ว นตํ า บลบางกร่ า ง วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
9,447,550 บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
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
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
ลําดับ รายการ
ข้อ(ตามเกณฑ์) ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จํานวน วงเงินรวม

1.

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร(แบบที3่ )

ข้อ 8

43,000.00

43,000.00

160

6,880,000.00

2.

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2

ข้อ 9

30,000.00

30,000.00

2

60,000.00

3.

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ข้อ 69

3,800.00

3,800.00

2

7,600.00

๑๗

4.

5.

6.

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L3 Switch)
ขนาดไม่น้อยกว่า
24 ช่อง
ตู้สําหรับจัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (ขนาด
42 U)
เครื่องพิมพ์
MUltiFunction
ชนิดเลเชอร์หรือ
ชนิด LCD สี

ข้อ 31

130,000.00 130,000.00 1

130,000.00

ข้อ 26

23,000.00

23,000.00

2

46,000.00

ข้อ 49

17,000.00

17,000.00

1

17,000.00

รวมจํานวนเงินตามเกณฑ์ 7,140,600.00
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯของกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร
การสือราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ
ราคา
หมาย
ลําดับ
รายการ
จํานวน วงเงินรวม
ชื่อบริษัท/ยี่
ชื่อบริษัท/ยี่ ชื่อบริษัท/ยี่ รวมทั้ง
เหตุ
อ้างอิง
ฮ้อและรุ่น
ฮ้อและรุ่น
ฮ้อและรุ่น เว็บไซต์
ราคา Web
1. กล้องวงจรปิด บมจ. ทีเอมที บมจ.ซิเคียวริตี้ บจก เอ็มเอที http:// 56,500 4
226,450
Site ยังไม่
สําหรับใช้
คอนเน็ค มิส เอ็นจิเนียริ่ง
เทคโนโลยี www.n
รวม VAT
และค่า
ภายนอกแบบ
เต็ม
แอนด์ แมน
AXIS
pdoulo
ดําเนินการ
ละเอียดสูง 4k TELEFUNKEN เนจเม้นท์
P1428-E s.com
VSC-0827x Avigilon
8.0-H4
69,550
58,850
56,500
1,920,000
2. เครื่องบันทึกภาพ บมจ. ทีเอมที บมจ.ซิเคียวริตี้ บจก เอ็มเอที http:// 480,000 2
เทคโนโลยี quickser
คอนเน็ค มิส เอ็นจิเนียริ่ง
สําหรับห้อง
HP DL380 v.co.th/
ควบคุมและสั่ง เต็ม United แอนด์ แมน
G9
เนจเม้นท์
การระบบกล้อง DSS7016
Avigilon NVR
โทรทัศวงจรปิด
PREMIUM
(Network video
Recorder)พร้อม 480,000
535,000
535,000
โปรแกรมสั่งงาน
และบันทึกภาพ
ผ่านโครงข่าย
160,500
บมจ. ทีเอมที บมจ.ซิเคียวริตี้ บจก เอ็มเอที http:// 160,500 1
3. เครื่องสํารอง
เทคโนโลยี www.t
ไฟฟ้าขนาด 10 คอนเน็ค มิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมน
APC 10KVA haiinter
SYNDOME
kva
เนจเม้นท์
networ
10K
(ห้องควบคุม)
PCM 10 KVA
k.com
160,500
171,200
260,590
รวมเงินกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ 2,306,950
รวมเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9,447,550

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ

