รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 6/๒๕60
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๕ ชั้น)
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
1 นายชลธี ยังตรง
2 นายสุวุฒิ ตุ้มทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (CIO)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 นายเอกชัย เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 นางสาวอําพรทิพย์ งานขํา

แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

5 นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม

แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

6 นายจักรพงษ์ ธรรมไชย

แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

7 นางสาวแอนนา จันทร์โนราช

แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

8 นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

9 นางสาวมัญชุมาศ นินนาทนนท์

แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี

10 นางปราณี พึ่งฉิม

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

11 นายจุลพรรณ สุขอรุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
2 นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
3 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด
4 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี
5 ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
4 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายปรีดา เชื้อผู้ดี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

2 นางสาวดลชนก สุดเสน่หา

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

3 นางทัศนีย์ วงษ์คํา

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

4 นายธนากร วรสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

5 นายนิติ อินทรมา

เจ้าพนักงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

6 นางสาวรุ่งนภา กิมง่วนสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เทศบาลนครปากเกร็ด

7 นางสาวลาลีวรรณ หอมนวล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เทศบาลนครปากเกร็ด

8 นางสาววรรนิภา เรียนสันเทียะ

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ เทศบาลนครปากเกร็ด

9 นางสาวเกศริน ขนอม

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครปากเกร็ด

10 นายสุรศักดิ์ หมันหลิน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เทศบาลนครปากเกร็ด

11 นายสุนทรี สุดสาคร

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เทศบาลนครปากเกร็ด

12 นางสาวปริชญา พิชัย

นักวิชาการคลังชํานาญการ เทศบาลนครปากเกร็ด

13 นายจักรสงบ อิ่มสมัย

ผู้ช่วยช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ

14 นางนันทิยา มโนธรรม

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมฯ เทศบาลนครนนทบุรี

15 นางสาวเสาวลักษณ์ เกาะหมาก

ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลนครนนทบุรี

16 นางสาวจันจิรา ปรีอํา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลนครนนทบุรี

๓

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ติดราชการสําคัญ จึงมอบหมายให้ผม
(นายชลธี ยังตรง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ทําหน้าที่ประธานการประชุมแทน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60

ฝ่ายเลขานุการ
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม มีจํานวนทั้งหมด 10 หน้า โดยจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใด
มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
ฝ่ายเลขานุการ
3.1 ในการประชุ มเพื่ อพิ จารณาโครงการจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ครั้ งที่
5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน ๒๕60 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการของ อบต.ท่าอิฐ ได้แก่ โครงการ
ติดตั้งกล้องจงจรปิด CCTV หมู่ 1-10 ตําบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (วาระเพื่อพิจารณาที่ 4.2) แต่
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการปรับปรุงรายการครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อบต.ท่ าอิ ฐ จึ งได้ ปรั บแก้ รายละเอี ยดให้ เป็ นปั จจุ บั น โดยมี รายละเอี ยด วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ 2,901,060 บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ราคา
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
มท.
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด 9 30,000.00.30,000.00.- 1
30,000.00.ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
2
26 23,000.00.23,000.00.- 1
23,000.00.และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
59 5,800.00.5,800.00.- 17
98,600.00.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
61 35,000.00.35,000.00.- 1
35,000.00.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
5 สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
8 55,000.00.55,000.00.- 42 2,310,000.00.แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
ราคาเงินตามเกณฑ์
2,496,000.00 .-

๔

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
ควบคุมพร้อม บริการDigiEver Avigilon
Dell R530
หน่วยบันทึก DS8200 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
134,820.00.83,460.00.- 107,000.00.ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

404,460.00.2,901,060.00.-

เห็นชอบ

3.2 ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม ๒๕60 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการของ ทม.บางกรวย ได้แก่
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (วาระเพื่อพิจารณา
โครงการที่ 11) แต่เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการปรับปรุงรายการครุภัณฑ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทม.บางกรวย จึงได้ปรับแก้รายละเอียดให้เป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด วงเงินเฉพาะ
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 8,578,950 บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ดังนี้
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ลําดับ
รายการ
๑.

2.
3.

ข้อ (ตาม
ราคา
ราคา
จํานวน
เกณฑ์
MICT
อ้างอิง
MICT)
ข้อ 2 3๓,๐๐๐ 3๓,๐๐๐ ๑๔๓
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก (CCTV)
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
ข้อ 4 96,000 96,000
4
แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 สําหรับใช้ (CCTV)
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล ข้อ 9 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๒
แบบที่ ๒

วงเงินรวม
4,719,๐๐๐

384,000
๖๐,๐๐๐

๕

4.
5.
6.
7.

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด ๔๒ U)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี

ข้อ 9

๓,๘๐๐

๓,๘๐๐

๒

๗,๖๐๐

ข้อ 31 ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐
๐
ข้อ 26 ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐

๑

๑๓๐,๐๐๐

๒

๔๖,๐๐๐

ข้อ 49

๑

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐

รวมจํานวนเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
ลําดับ
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยี่ห้อ
รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
กล้
อ
งวงจรปิ
ด
บจก
แสงชั
ย
บจก พี
บจก เบคอม
http://www.
๑.
สําหรับใช้ภายนอก
แบบความละเอียด
สูง ๔K

2.

๔.

เครื่องบันทึกภาพ
สําหรับห้องควบคุม
และสั่งการระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
(Network Video
Recorder) พร้อม
โปรแกรมสั่งงาน
และบันทึกภาพ
ผ่านโครงข่าย
เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด ๑๐ KVA
(ห้องควบคุม)

วิศวกรรม
และบริการ
TELEFUNKE
N VSC๐๘๒๗x

แอนด์ พี
อินเตอร์เน็ท
เอ็นจิเนียริ่ง... เวอร์ค Axis P
Avigilon ๘.๐- ๑๔๒๘-E
H๔A- BO๑-IR

69,550

58,850

บจก แสงชัย
วิศวกรรมและ
บริการ
Dell R๗๓๐

บจก พี แอนด์
พี เอ็นจิเนียริ่ง
Avigilon NVR
PREMIUM

ราคา
อ้างอิง

จํานว
น

วงเงินรวม

๕๘,๘๕๐

๑๗

๑,๐๐๐,๔๕๐

๕๑๓,๖๐๐

๔

๒,๐๕๔,๔๐๐

๑๖๐,๕๐๐

๑

๑๖๐,๕๐๐

64,200
บจก เบคอม http://quicks
อินเตอร์เน็ท
erv.co.th/
เวอร์ค
Lenovo X
HP DL๓๘๐ G๙ ๓๖๕๐ M๕ E
๕๒๖๔๐ V๔
๒P ๑๖ GB
Disk ๔๘ TB

513,600 535,000 535,000
บจก แสงชัย
วิศวกรรมและ
บริการ
SYNDOME
๑๐ K

บจก พี แอนด์
พี เอ็นจิเนียริ่ง
PCM ๑๐ KVA

บจก เบคอม
อินเตอร์เน็ท
เวอร์ค
APC ๑๐KVA

160,500 171,200 235,400
รวมจํานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจํานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

npdoulos.co
m Axis P
๑๔๒๘-E

5,363,๖๐๐

เห็นชอบ

http:www.th
aiinternetwo
rk.com
SYNDOME
HE-COMBO
๑๐K

๓,215,350
8,578,950

๖

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ
ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวม 2 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลนครปากเก็ ด
ประกอบด้วย 7 กอง ได้แก่ กองคลัง กองช่าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
กองวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา และกองทะเบียนราษฎร
งบประมาณ 2561 วงเงิ น เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
4,911,500 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 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
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา แบบ Network แบบ
ที่ 1 (27 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา แบบ Network แบบ
ที่ 2 (33 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ
ขนาด A3
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ

ประเภท ราคา MICT

ราคา
ราคาจัดหา จํานวน
มท.

รวม

7

16,000.00.-

16,000.00.- 14

224,000.00.-

9

30,000.00.-

30,000.00.- 89

2,670,000.00.-

10 16,000.00.-

16,000.00.-

2

32,000.00.-

32

5,700.00.-

5,700.00.-

1

5,700.00.-

42

7,900.00.-

7,900.00.-

2

15,800.00.-

43 15,000.00.-

15,000.00.-

1

15,000.00.-

46 53,000.00.-

53,000.00.-

3

159,000.00.-

49 17,000.00.-

17,000.00.-

6

102,000.00.-

58

2,800.00.-

2,800.00.- 103

288,400.00.-

67

3,800.00.-

3,800.00.- 92

349,600.00.-

๗

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มี
11
69 11,000.00.ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาเงินตามเกณฑ์

11,000.00.- 92

1,012,000.00.4,873,500.00 .-

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลําดับ รายการ
เปรียบเทียบราคา 3 รายการ
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
เครื่องพิมพ์ชนิด บ.เทสโก้ เอ็ม บ.เบญจะ ไอที บ.พีทีเน็ตเวิร์ค 38,000.00.เลเซิร์/ชนิด LED เอ็มเอส จํากัด
จํากัด
จํากัด
1 สี แบบ Network
1
38,000.00.รองรับกระดาษ 38,000.00.- 39,500.00.- 38,000.00.ขนาด 220 แกรม
ราคาเงินกรณีไม่ตามเกณฑ์
38,000.00.รวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4,911,500.00.มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.2 เทศบาลนครนนทบุรี เสนอขอความเห็นชอบ โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครนนทบุรี งบประมาณ 2561 วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 1,539,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจําปี ๒๕60 และข้อแนะนําประกอบการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน
ลําดับ
รายการ
ประเภท ราคา MICT ราคา มท.
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
1 สํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
7 16,000.00.กว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
2 ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
8 22,000.00.ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
3
10 16,000.00.สําหรับงานสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
4
11 21,000.00.สําหรับงานประมวลผล
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
5
41 3,300.00.LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

16,000.00.- 23

368,000.00.-

22,000.00.- 8

176,000.00.-

16,000.00.- 2

32,000.00.-

21,000.00.- 2

42,000.00.-

3,300.00.- 8

26,400.00.-

