รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 6/๒๕๕๙
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชั้น)
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑ นายชลธี ยังตรง
๒ นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธาน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 นางไปรยาพร งามเปี่ยม

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

5 นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

6 นายธรรมรัฐ ใจหนัก

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

7 นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

8 นางสาวสุจิตรา อุปมา

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
แทนนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กรรมการ

๓ นายเอกชัย เนาวนิช

9 นายเอกพร สวนสุจริต

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

10 นายปพจน์ บ้านศาลเจ้า

แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

11 นางสาวปนิศฬา ตาคําดี

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด

กรรมการ

12 นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์

แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

13 นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
3 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ จ่าเอกสีไพร ชาวดง

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลบางพลับ

๒ นายตติยวัตร วัฒนลัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศบาลตําบลบางพลับ
เจ้าพนักงานเทศกิจ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เทศบาลนครนนทบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
หน.ฝ่าย บริหารการศึกษา
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
นักทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เทศบาลตําบลเสาธงหิน

๓ นายศักดิ์ชัย ไพบูลย์ศิริ
๔ นางสาวสาธนี บุตรสาลี
๕ นายไพโรจน์ เอี่ยมลือนาม
๖ นายวีรพล วิจิตพจน์
๗ นางยุวรัตน จีนกสิกรรม
๘ นายอนุสรณ์ ชุมพาลี
๙ นายธีรชัย ล้อถิรธร
๑๐ นายอํานาจ คนขํา
11 นางสาวนันท์นภัส บุญเหมาะ
12 นายพัฒรศักดิ์ เจ้าสาย
13 นางปิยะวรรณ ชาเหลา
เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติทปี่ ระชุม

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

๓

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
10 ตุลาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม มีจํานวนทั้งหมด
61 หน้า โดยได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไข
ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพือ่ ทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙
แจ้ ง ผลการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงมหาดไทย กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ดังนี้ การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้
๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน ตาม
คุณสมบัติและราคา มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั งคม (ชื่อเดิม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กําหนดภายใต้ เงื่อนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/
แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซับซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับ
งานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
๔) รั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ โ ดยไม่ ต้ อ งขอความ
เห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)

มติทปี่ ระชุม
ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าควรมีการซักซ้อมประชุมทําความเข้าใจ
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของกระทรวง ในงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่อยู่ระหว่างการจัดทํางบประมาณ ให้
หน่วยงานรีบทําแผนส่งเข้ามาเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๔
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องเพือ่ พิจารณา
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 10
โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ ทม.บางกรวย เสนอขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ ของสํานักปลัดเทศบาล วงเงินเฉพาะส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 105,400 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้ อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว

มติทปี่ ระชุม
เนื่องจาก ทม.บางกรวย ไม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจงรายละเอียด
โครงการ ทําให้คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาได้
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเลื่อนการพิจารณาโครงการฯ ดังกล่าวออกไปก่อน
โครงการที่ 2 ทม.บางกรวย เสนอขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ห้องสํานักงานเทศบาล ห้อง
สํานักทะเบียน อาคารกองสาธารณสุข และอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 141,300 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่ง
พันสามร้อยบาทถ้วน) 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
มติทปี่ ระชุม
เนื่องจาก ทม.บางกรวย ไม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจงรายละเอียด
โครงการ ทําให้คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาได้
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเลื่อนการพิจารณาโครงการฯ ดังกล่าวออกไปก่อน
โครงการที่ 3 ทม.บางกรวย เสนอขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
สนามนอก ศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ กโรงเรียนวัดสําโรง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 128,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้ วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว
มติทปี่ ระชุม
เนื่องจาก ทม.บางกรวย ไม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจงรายละเอียด
โครงการ ทําให้คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาได้
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเลื่อนการพิจารณาโครงการฯ ดังกล่าวออกไปก่อน
โครงการที่ 4 ทน.นนทบุรี เสนอขออนุมัติโครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ของกองวิชาการและแผนงาน วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 398,300
(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว

๕

ส่ วนทีเป็ นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT

เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 สํานักงาน * (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิว)

ราคา มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.-

9

144,000.00.-

2

เครื องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

10

16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

3

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

49

17,000.00.-

17,000.00.-

2

34,000.00.-

4

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทัวไป

51

3,100.00.-

3,100.00.-

1

3,100.00.-

5 เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA

58

3,200.00.-

3,200.00.-

7

22,400.00.-

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ และ
เครื องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบ
6
สิ ทธิ การใช้งานประเภทติดตังมาจาก
โรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิ ทธิ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.-

11

41,800.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

11

121,000.00.-

7

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมี
ลิขสิ ทธิ ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคาเงินตามเกณฑ์

มติทปี่ ระชุม

398,300.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 5 ทน.นนทบุรี เสนอขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกอง
คลัง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 410,700 (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ ตรวจสอบความถู กต้ อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว

กรณีตรงตามเกณฑ์ ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT ราคา มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 สํานักงาน * (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิว)

7

16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

2 เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน

8

22,000.00.-

22,000.00.-

7

154,000.00.-

๖

ประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิว)
3

เครื องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (INKJET
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

40

8,500.00.-

8,500.00.-

1

8,500.00.-

4

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

41

3,300.00.-

3,300.00.-

2

6,600.00.-

5

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที)

42

7,900.00.-

7,900.00.-

4

31,600.00.-

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
6 ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 (33
หน้า/นาที)

43

16,000.00.-

16,000.00.-

1

16,000.00.-

7 เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA

58

3,200.00.-

3,200.00.-

9

28,800.00.-

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ และ
เครื องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบ
8
สิ ทธิ การใช้งานประเภทติดตังมา
จากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิ ทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.-

9

34,200.00.-

69

11,000.00.-

11,000.00.-

9

99,000.00.-

9

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมี
ลิขสิ ทธิ ถูกต้องตามกฎหมาย

ราคาเงินตามเกณฑ์

มติทปี่ ระชุม

410,700.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 6 ทม.บางศรีเมือง เสนอขออนุมัติโครงการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch) วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 130,000 (หนึ่งแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ และข้ อ แนะนํ า
ประกอบการพิจารณาแล้ว

มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้ ทม.บางศรีเมือง แก้ไขแบบรายงานให้ถูกต้อง แล้ว
ประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
โครงการที่ 7 ทม.บางบัวทอง เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล งบประมาณปี 2559 วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 212,100 (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว

๗

กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท

ราคา MICT

ราคา มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

๑

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว้ )

ข้อ 8

22,000

-

22,000

2

44,000

๒

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ 67

3,800

-

3,800

2

7,600

รวมเงินตามเกณฑ์

51,600

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

เปรียบเทียบ ๓ รายการ

๑

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด
(NAS STORAGE)
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% แล้ว

บ.เรย์ ออฟไลท์
จํากัด

บ.ดีไลท์ติ้ง
อินเตอร์ เนชั่น
แนล จํากัด

หจก.ทราฟฟิค
เซนเตอร์

160,500

171,200

164,780

มติทปี่ ระชุม

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

160,500

1

160,500

รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์

160,500

รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

212,100

เห็นชอบ
โครงการที่ 8 อบต.บางแม่นาง เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ของสํานักปลัด วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 234,800 (สอง
แสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบั ติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปี
๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว

กรณีตรงตามเกณฑ์ ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT ราคา มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 สํานักงาน * (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิว)

7

16,000.00.-

16,000.00.-

9

144,000.00.-

2

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที)

42

7,900.00.-

7,900.00.-

2

15,800.00.-

3

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
สี แบบ Network

45

12,000.00.-

12,000.00.-

1

12,000.00.-

4 เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA

58

3,200.00.-

3,200.00.-

9

28,800.00.-

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ และ

67

3,800.00.-

3,800.00.-

9

34,200.00.-

5

๘

เครื องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบ
สิ ทธิ การใช้งานประเภทติดตังมา
จากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิ ทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

มติทปี่ ระชุม

234,800.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 9 ทต.บางพลับ เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เครื่องสํารองไฟฟ้าและชุดโปรแกรม วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 105,400 (หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว

กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท

ราคา MICT

ราคา มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

๑

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

ข้อ 7

16,000

-

16,000

4

64,000

๒

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน

ข้อ 10

16,000

-

16,000

1

16,000

๓

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ข้อ 58

3,200

-

3,200

2

6,400

๔

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ 67

3,800

-

3,800

5

19,000

รวมเงินตามเกณฑ์

มติทปี่ ระชุม

105,400

เห็นชอบ
โครงการที่ 10 ทต.เสาธงหิน เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 785,000 (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี ๒๕๕๙ และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว

๙

กรณีตรงตามเกณฑ์ ตามมาตรฐาน
ลําดับ

รายการ

ประเภท ราคา MICT ราคา มท.

ราคาจัดหา

จํานวน

รวม

เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 สํานักงาน * (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิว)

7

16,000.00.-

16,000.00.-

16

256,000.00.-

เครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
2 ประมวลผล แบบที 2 * (จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิว)

9

29,000.00.-

29,000.00.-

4

116,000.00.-

3

เครื องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน

10

16,000.00.-

16,000.00.-

5

80,000.00.-

4

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

41

3,300.00.-

3,300.00.-

2

6,600.00.-

5

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที)

42

7,900.00.-

7,900.00.-

6

47,400.00.-

6

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

49

17,000.00.-

17,000.00.-

4

68,000.00.-

7 เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA

59

5,800.00.-

5,800.00.-

20

116,000.00.-

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ และ
เครื องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบ
8
สิ ทธิ การใช้งานประเภทติดตังมา
จากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิ ทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย

67

3,800.00.-

3,800.00.-

25

95,000.00.-

ราคาเงินตามเกณฑ์

มติทปี่ ระชุม

785,000.00 .-

เห็นชอบ
โครงการที่ 11 อบต.บางแม่นาง เสนอขออนุมัติโครงการจัดหากล้องวงปิด CCTV
ภายใน อบต.บางแม่นาง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 251,200
(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
โครงการที่ 12 อบต.บางแม่นาง เสนอขออนุมัติโครงการจัดหากล้องวงปิด CCTV
ภายใน อบต.บางแม่นาง วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 477,740 (สี่
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ มีมติให้ อบต.บางแม่นาง ปรับแก้ไขรายละเอียดเอกสาร
โครงการให้ถูกต้อง โดยให้ปรับแก้รายการอุปกรณ์เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 600 VA ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ และรวมโครงการทั้งสองให้เป็นโครงการเดียวกัน แล้วประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

