รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 5/๒๕60
วันอังคารที่ 26 กันยายน ๒๕60 เวลา 15.0๐ น.
ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชั้น)
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
1 นายชลธี ยังตรง
2 นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (CIO)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธาน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 นายเอกชัย เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิรินันท์ แกล้วกล้า

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

5 นางสาวโสภิดา บุญเนาว์

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

6 นางสาวณัชภัค สีด่อน

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

7 นางสาวแอนนา จันทร์โนราช

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

8 นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

9 นายพิสิฐ ควรพิบูลย์

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี

10 นางเบญจวรรณ กอบบุญกิจ

แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

11 นางปราณี พึ่งฉิม

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

12 นางสาวปณิศฬา ตาคําดี

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด

กรรมการ

13 นางเทียมใจ กําจัดภัย

แทนนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

กรรมการ

14 นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์

แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

15 นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายปรีดา เชื้อผู้ดี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

2 นายพรเฉลิม ฤกษ์สําราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง

3 นางสาวดลชนก สุดเสน่หา

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

4 นางทัศนีย์ วงษ์คํา

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

5 นายวัฒนา เทียนมั่น

นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

6 นายธนากร วรสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

7 นายณัฐพล สมใจวงศ์

ผู้ช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

8 นายวีรพล วิจิตพจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เทศบาลตําบลเสาธงหิน

9 นายนิติ อินทรมา

เจ้าพนักงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

10 นางพรทิพย์ ทองสุขมาก

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เทศบาลตําบลปลายบาง

เริ่มประชุมเวลา 15.0๐ 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 (นายชลธี ยังตรง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ทําหน้าที่ประธานการ
ประชุมแทน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60

ฝ่ายเลขานุการ
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม มีจํานวนทั้งหมด 18 หน้า โดยจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใด
มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
ฝ่ายเลขานุการ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานปรับแก้รายละเอียดโครงการ ได้แก่

๓

3.๑ เทศบาลตํ า บลเสาธงหิ น เสนอขอความเห็ น ชอบ โครงการกล้ อ ง
โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งภายในสํานักงานเทศบาลตําบลเสาธงหินแห่งใหม่ (เงิน
งบประมาณ 2559) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 440,800 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 59 5,800.00.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
2 สําหรับติดตั้งภายในอาคาร
1 17,000.00.(Indoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 1
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
3 เครือข่าย (Network Video 12 74,000.00.Recorder) แบบ 16 ช่อง
ราคาเงินตามเกณฑ์

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน
5,800.00.-

รวม

1

5,800.00.-

17,000.00.- 13

221,000.00.-

74,000.00.-

1

74,000.00.300,800.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 ชุดโปรแกรม
ชัยกรกิจ
น่านฟ้า
วชิรไชยพัฒนา 29,500.00.พื้นฐานสําหรับ วิศวกรรม
ExaqVision (1988)
ติดตั้งระบบเครื่อง XPEBL
emterprise Genetec
บันทึกภาพและ XProtect
solfware/ Ommmicast
1 29,500.00.ควบคุมกล้อง
Propressional Base license Enterprise
base license
(base)
29,500.00.29,500.00.29,500.00.2 ชุดโปรแกรม
ชัยกรกิจ
น่านฟ้า
วชิรไชยพัฒนา 8,500.00.สําหรับติดตั้งระบบ วิศวกรรม
ExaqVision (1988)
กล้องวงจรปิด
XPEBL XProtect emterprise Genetec
Propressional solfware/ Ommmicast
13 110,500.00.device license device license Enterprise
(Device)
8,500.00.- 9,500.00.9,500.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
140,000.00.รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
440,800.00.มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔

3.2 เทศบาลตําบลเสาธงหิน เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งภายในเขตเทศบาลตําบลเสาธงหิน งบประมาณ (เงินงบประมาณ 2560) วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3,008,700 บาท (สามล้านแปดพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕60
และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.
59 5,800.00.5,800.00.- 16
60 13,000.00.13,000.00.- 2

ประเภท ราคา MICT

1 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
2 เครือ่ งสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
3
8 43,000.00.ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) แบบที่ 3
ราคาเงินตามเกณฑ์

43,000.00.- 40

รวม
92,800.00.26,000.00.1,720,000.00.1,838,800.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 อุปกรณ์
ชัยกรกิจ
น่านฟ้า (1988) วชิรไชยพัฒนา 450,000.00.- 1
เครื่อง
วิศวกรรม
เสนอ Network เสนอPowerEdge
บันทึกภาพ เสนอ Vess
Vision
R730 twoผ่านเครือข่าย A2600 sr1 Recorder
socket 2U Rack
แบบแม่ข่าย
execqVision Server
คอมพิวเตอร์ 450,000.00.450,000.00.(Network
480,000.00.- 475,000.00.Video
Recorder
server)
2 อุปกรณ์
ชัยกรกิจ
กระจาย
วิศวกรรม
สัญญาณแบบ เสนอIPGS
PoE 4 port 0204DSFPแบบติดตั้ง 48V
ภายนอก
อาคาร
15,000.00.(Ethernet
Industrial
Switch)

น่านฟ้า
วชิรไชยพัฒนา 14,900.00.เสนอEDS-PA- (1988)
8POe 24-Port เสนอAT-IE2006GP-80
15,500.00.- Industriel POE
switch
14,900.00.-

16

238,400.00.-

๕

3 หน่วยจัดเก็บ ชัยกรกิจ
น่านฟ้า เสนอ วชิรไชยพัฒนา 7,000.00.ข้อมูลสําหรับ วิศวกรรม
4TB HITACHI (1988) เสนอ
กล้องวงจร เสนอSEAGATE SATA 3 for WD40PURX
ปิดโดยเฉพาะ ATA-III
Surviellance 4TB HDD WD
(sirviellance SKYHAWK 4TB
SATA-3 64MB
Hard Disk) internal Hard 7,500.00.- PURple
ชนิด SATA Drive for
ขนาดความจุ Surviellance
7,000.00.รวมไม่น้อย
กว่า 4TB 7,000.00.4 ชุดโปรแกรม ชัยกรกิจ
น่านฟ้า
วชิรไชยพัฒนา 29,500.00.พื้นฐาน
วิศวกรรม
ExaqVision (1988)Genetec
สําหรับติดตั้ง XPEBL XProtect emterprise Ommmicast
ระบบเครื่อง Propressional solfware/
Enterprise
บันทึกภาพ base license Base license (base)
และควบคุม
กล้อง
29,500.00.- 29,500.00.- 29,500.00.5 ชุดโปรแกรม ชัยกรกิจ
น่านฟ้า
วชิรไชยพัฒนา 8,500.00.สําหรับติดตั้ง วิศวกรรม
ExaqVision (1988)Genetec
ระบบกล้อง XPEBL XProtect emterprise Ommmicast
วงจรปิด
Propressional solfware/
Enterprise
Device license Device license (Device)
9,500.00.- 9,500.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

16

112,000.00.-

1
29,500.00.-

40
340,000.00.-

8,500.00.-

มติที่ประชุม

1,169,900.00.3,008,700.00.-

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้ง
ที่ 5/2560 เมื่ออังคารที่ 26 กันยายน ๒๕60 ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานปรับแก้รายละเอียดโครงการ ได้แก่
4.๑ อบต.บางแม่นาง เสนอขอความเห็นชอบ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ สําหรับงานด้านบริหารทั่วไปสํานักงานปลัด/การเงินเเละบัญชี งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้/
งานบริหารด้านงานช่าง/งานด้านบริหารงานสาธารณสุข งบประมาณ (เงินรายได้ 2561) วงเงินเฉพาะส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 843,300.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๖

กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
1 งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
2 งานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
3
สําหรับงานสํานักงาน
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
4
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
5 LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
6
LED สี แบบ Network
เครื่องพิมพ์ Multifunction
7
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
8
800 VA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
9
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
10 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
11
Printer แบบแคร่สั้น

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.- 11

176,000.00.-

8

22,000.00.-

22,000.00.-

6

132,000.00.-

10 16,000.00.-

16,000.00.-

4

64,000.00.-

41

3,300.00.-

3,300.00.-

6

19,800.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

3

23,700.00.-

45 12,000.00.-

12,000.00.-

3

36,000.00.-

49 17,000.00.-

17,000.00.-

1

17,000.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.- 15

42,000.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.- 21

79,800.00.-

69 11,000.00.-

11,000.00.- 21

231,000.00.-

37 22,000.00.-

22,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

เห็นชอบ

1

22,000.00.843,300.00 .-

๗

4.2 อบต.ท่ า อิ ฐ เสนอขอความเห็ น ชอบ โครงการติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด
CCTV หมู่ที่ 1 – 10 ตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,397,060 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด 9 30,000.00.ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
26 23,000.00.และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
59 5,800.00.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
61 35,000.00.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
8 43,000.00.(Outdoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 3
ราคาเงินตามเกณฑ์

รวม

30,000.00.-

1

30,000.00.-

23,000.00.-

1

23,000.00.-

5,800.00.- 17
35,000.00.- 1

98,600.00.35,000.00.-

43,000.00.- 42

1,806,000.00.1,992,600.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
1 เครื่องบันทึกภาพ บจก แสงชัย บจก ไชยกาญจน์ บจก เบคอม อินเตอร์ 160,500 2 321,000.00.สําหรับห้อง วิศวกรรมและ คอนเชาท์ติ้ง เน็ทเวอร์ค Dell
ควบคุมพร้อม บริการDigiEver Avigilon
R530/ Software
หน่วยบันทึก DS8232 Pro+ ACCEnterprise
ขนาด 20 TB
214,000.00.160,500.00.- 235,400.00.2 โปรแกรมบริหาร บจก แสงชัย บจก ไชย
บจก เบคอม
83,460 1 83,460.00.จัดการบันทึกและ วิศวกรรมและ กาญจน์ คอน อินเตอร์เน็ทเวอร์ค
แสดงภาพ
บริการ
เชาท์ติ้ง
ExacqVisionSoftware
DigiEver
Avigilon ACC
Software
Software
214,000.00.83,460.00.- 107,000.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

404,460.00.2,397,060.00.-

๘

4.3 สํ า นั ก งานจั ง หวั ด นนทบุ รี เสนอขอความเห็ น ชอบ โครงการจั ด หา
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเดอะ
มอลล์งามวงศ์วาน และสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
1 งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประเภท ราคา MICT
7

ราคา
มท.

16,000.00.-

ราคาจัดหา จํานวน
16,000.00.- 12

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

รวม
192,000.00.192,000.00 .-

เห็นชอบ

4.4 เทศบาลเมืองบางบั วทอง เสนอขอความเห็ นชอบ โครงการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองบางบัว
ทอง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 92,800 บาท (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
11 21,000.00.สําหรับงานประมวลผล
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
2
67 3,800.00.แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
1

มติที่ประชุม

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

21,000.00.-

4

84,000.00.-

เงินอุดหนุน
2,200.-

4

8,800.-

92,800.00 .-

เห็นชอบ

4.5 เทศบาลตํ า บลปลายบาง เสนอขอความเห็ น ชอบ โครงการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตําบลปลาย
บาง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 92,800 บาท (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๙

กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
11 21,000.00.สําหรับงานประมวลผล
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
2
67 3,800.00.สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์
1

มติที่ประชุม

ราคา
มท.

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

21,000.00.-

4

84,000.00.-

เงินอุดหนุน
2,200.-

4

8,800.00.-

92,800.00 .-

เห็นชอบ

4.6 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครนนทบุรี วงเงิน
เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 232,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
2
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
1

11 21,000.00.-

67

3,800.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.
21,000.00.- 10

เงินอุดหนุน
2,200.-

10

รวม
210,000.00.-

22,000.00.-

232,000.00 .-

เห็นชอบ

4.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 719,200 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
หกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

