แบบสรุปรายการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/๒๕60
วันทีพ่ ุธที่ 23 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
1. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ : โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมกล้องเดิมที่ชารุดบริเวณในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Indoor Fixed Network
Camara) แบบที่ 1

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
6
(CCTV)

2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
12
Recorder) แบบ 16 ช่อง
(CCTV)
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch)
13
ขนาด 8 ช่อง
(CCTV)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จานวน

22,000

22,000

12

74,000

74,000

1

9,400

9,400

1

รวม (บาท)

ลักษณะการนาไปใช้งาน

264,000

ทม.บ้านหมี่ ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)
จานวน 50 ตัว เมื่อ พ.ศ. 2556 ซึ่งขณะนี้มีกล้อง CCTV ชารุด
จานวน 12 ชุด จึงมีความประสงค์จะจัดหาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในเขต ทม.บ้านหมี่ นอกจากนี้ใช้สาหรับบันทึกภาพ
เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในเขต ทม.บ้านหมี่
74,000 ซึ่งสามารถนาข้อมูลมาใช้เป็นพยายหลักฐานทางคดีความได้
9,400

การจัดหาครั้งนี้
o จัดหาใหม่

ทดแทนเครื่องเดิม
(พ.ศ. 2556)

 จัดหาใหม่
o ทดแทน
 จัดหาใหม่
o

ทดแทน

347,400

2. องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์ : โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
8
(computer)

ราคา MDE
22,000

ราคาอ้างอิง
22,000

จานวน
5

รวม (บาท)

ลักษณะการนาไปใช้งาน

การจัดหาครั้งนี้

110,000 1. สานักปลัด จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1) สาหรับใช้ในงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้โปรแกรม
Adobe photoshop ในการออกแบบ งานประมวลผลข้อมูลทาง
สถิติ อีกทั้งงานธุรการต่างๆ การรับ-ส่ง หนังสือ บันทึก รายงาน
การประชุม

o จัดหาใหม่

เครื่องเดิม
2556)

ทดแทน
(พ.ศ.

2) งานบริหารบุคคล ใช้ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง งาน
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ

 จัดหาใหม่
o
เครื่องเดิม

ทดแทน

/ที่...

2
ที่

เกณฑ์ MDE
ข้อที่

รายการ

ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จานวน

รวม (บาท)

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
(ต่อ)

2. กองคลัง จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
1) สาหรับใช้ในงานพัสดุ จัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ฎีกา
หนังสือราชการต่างๆ งานทะเบียนทรัพย์สินของพัสดุ

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

39
(computer)

4,300

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

45
(computer)

12,000

49
(computer)

17,000

58
(computer)

2,800

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี

5 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ลักษณะการนาไปใช้งาน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

4,300

1

1

1

3) ใช้ในงานจัดทาบิลค่าน้าประปา งานจัดทาทะเบียนคุม
ผู้ชาระภาษี การคีย์ข้อมูลบันทึกรายรับ การคีย์ข้อมูลค่าน้าประปา

o จัดหาใหม่ทดแทนเครื่องเดิม

(พ.ศ. 2553)
ทดแทน
 จัดหาใหม่
o
เครื่องเดิม

4,300 ศูนย์พัมนาเด็กเล็กฯ จานวน 1 เครื่อง

12,000 สานักปลัด จานวน 1 เครื่อง

17,000 กองคลัง จานวน 1 เครื่อง
เพือ่ ใช้พิมพ์และสแกนเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ e-GP
สแกนเอกสารใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลเข้าระบบ สปสช. การ
จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ e-LAAS การรายงานทาง
การเงินและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2,800

5

14,000 สานักปลัด จานวน 2 เครื่อง
กองคลัง

จานวน 3 เครื่อง
สาหรับสารองกระแสไฟฟ้าในกรณีที่กระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง
เพือ่ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
157,300

ทดแทน
(พ.ศ.

 จัดหาใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
o

เพือ่ ใช้พิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับรณรงค์เรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน ยาเสพติด โรคระบาด พิมพ์แบบรายงานกิจกรรมและ
โครงการที่จะต้องรายงานอาเภอด้วยภาพถ่าย การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

17,000

o จัดหาใหม่

เครื่องเดิม
2551)

2) ใช้ในงานการเงินและบัญชี งานด้านบัญชีระบบบัญชี
สานักงาน รายงานสถานะการเงินประจาวัน การจัดทาบัญชีรายรับ
และงานแผนที่ภาษ๊

เพือ่ ใช้ในงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น
จัดทาสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

12,000

การจัดหาครั้งนี้

 จัดหาใหม่
o
เครื่องเดิม

ทดแทน

 จัดหาใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
o

 จัดหาใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
o

