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แบบสรุปรายการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นกาหนด
ที่

รายการ

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่
เกณฑ์/ชือ่ หน่วยงานที่
ประกาศกาหนดเกณฑ์

ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
รวม (บาท)
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)

ลักษณะการนาไปใช้งาน

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เกณฑ์ Computer ปี 61
ข้อที่ 7

16,000

16,000

11

176,000 เพื่อใช้งานด้านเอกสารของราชการของ สนง.ท้องถิ่นอาเภอ ทั้ง 11 อาเภอ

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เกณฑ์ Computer ปี 61
ข้อที่ 8

22,000

22,000

11

242,000 เพื่อใช้ในงานด้านเอกสารราชการของ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ ด้านงานบริหาร
ทั่วไป งานบุคคลท้องถิ่น งานส่งเสริมและพัฒนา งานกฎหมาย และงานการเงิน
และบัญชี

๓ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา

เกณฑ์ Computer ปี 61
ข้อ 51

9,000

9,000

11

๔ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

เกณฑ์ Computer ปี ๖๑
ข้อ 62

5,900

5,800

22

๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

เกณฑ์ Computer ปี ๖๑
ข้อ 69

3,800

3,800

22

99,000 เพื่อใช้พิมพ์งานด้านเอกสารของราชการของ สนง.ท้องถิ่นอาเภอ ทั้ง 11 อาเภอ
เช่น การของบประมาณเพิ่มเติม หนังสือแจ้งเวียน อปท. ในแต่ละเขตอาเภอที่
รับผิดชอบ หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. ฯ
127,600 เพื่อสารองกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
83,600 - เพื่อใช้ในงานด้านเอกสารราชการของ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ ด้านงานบริหาร
ทั่วไป งานบุคคลท้องถิ่น งานส่งเสริมและพัฒนา งานกฎหมาย และงานการเงิน
และบัญชี รวมทั้งงานด้านเอกสารราชการของ สนง.ท้องถิ่นอาเภอ ทั้ง 11 อาเภอ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 728,200
/2. สานักงาน...
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2. สานักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพิ่มเติม) ภายในเขตเทศบาล จานวน 9 จุด งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นกาหนด
ที่

รายการ

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่
เกณฑ์/ชือ่ หน่วยงานที่
ประกาศกาหนดเกณฑ์

ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
รวม (บาท)
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อที่
2

32,000

32,000

9

๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง

เกณฑ์ CCTV ปี 61
ข้อที่ 10

61,000

61,000

1

๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง

เกณฑ์ CCTV ปี 61
ข้อที่ 12

8,600

8,600

1

8,600

๔ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

เกณฑ์ Computer ปี ๖๑
ข้อที่ 61

2,500

2,500

1

2,500

๕ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว

บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
(ธ.ค. 61) ข้อ 5.4.2

12,100

11,000

1

11,000

ลักษณะการนาไปใช้งาน

288,000 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่
2. ใช้สาหรับบันทึกภาพเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจาการใช้รถใช้ถนนในเขต
61,000 เทศบาล ซึ่งนาไปเป็นพยานหลักฐานทางคดีความได้
3. สาหรับการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับการป้องปรามปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองบ้านมี่

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,100

