ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันอังคารที่ 11 เมษายน ๒๕60 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
..............................
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
3.1 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ตรุ
3.2 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยขุนราม
3.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบสรุปรายการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/๒๕60
วันที่ 11 เมษายน ๒๕60 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
1. องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ตรุ : โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้อที่
7
16,000
16,000
3

รวม (บาท)

การจัดหาครั้งนี้

ความเหมาะสม

 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

กองคลัง (1 เครื่อง) : เพื่อใช้ในงาน
 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
การเงินและบัญชี และทะเบียนทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์เดิม
เช่น การจัดทาบัญชีด้วยระบบ e-LAAS,
e-Plan, Gpp เป็นต้น การเบิกค่า
รักษาพยาบาล การจัดทาข้อมูลรายรับ
รายจ่าย การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX 3000) การจัดทาบันทึก
รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

ลักษณะการนาไปใช้งาน

48,000 สานักปลัด (1 เครื่อง) : เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น
การพิมพ์ร่างโต้ตอบบันทึก จัดทาข้อมูล
สถิติของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตาบลโพธิ์ตรุ รวมทั้งการจัดทา
ทะเบียนคุม เอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ และรองรับภารกิจที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น
งานจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลตาบล การ
วิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน
เป็นต้น

2
ที่

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้อที่

รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

รวม (บาท)

(ต่อ)

ลักษณะการนาไปใช้งาน

การจัดหาครั้งนี้

ความเหมาะสม

กองช่าง (1 เครื่อง) : เพื่อใช้ในงาน
ธุรการ พิมพ์ร่างโต้ตอบบันทึก จัดทา
ทะเบียนคุม เอกสารการเบิกจ่ายพัสดุใน
ส่วนที่กองช่างรับผิดชอบ การทาฎีกา
เบิกจ่าย งานทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ เช่น
ทะเบียนผู้ใช้น้าประปา การจัดทาสถิติ
ข้อมูลเกี่ยวกับขยะ การจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000)

 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

9

29,000

29,000

1

29,000 สานักปลัด : กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้จัดเตรียมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับงานศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ซึ่ง
ระบบประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล
บุคลากร ก.พ.7, ระบบแผนอัตรากาลัง
3 ปี, ระบบการบริหารงานบุคคล,
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และระบบรับรองข้อมูล

 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

3 เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

39

4,300

4,300

1

42

7,900

7,900

3

 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม
 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)

4,300 สานักปลัด : เพื่อใช้ในการพิมพ์งานของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23,700 สานักปลัด (1 เครื่อง) : เพื่อใช้พิมพ์งาน
ของงานบุคลากร
กองคลัง (1 เครื่อง) : เพื่อใช้พิมพ์งาน
ของงานการเงินและบัญชี

 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

กองช่าง (1 เครื่อง) : เพื่อใช้พิมพ์งาน
ของงานธุรการ

 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

12,800 สานักปลัด 2 เครื่อง, กองคลัง 1 เครื่อง  ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม
กองช่าง 1 เครื่อง : เพื่อใช้สารอง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

5 เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

58

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

3,200

3,200

4

117,800

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

3
กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ตา่ งๆ
ที่

รายการ

(เปรียบเทียบอย่างน้อย 3 ราย/3 ยีห่ ้อ รวมทัง้ เว็บไซต์อย่างน้อย 1 เว็บไซต์)

ชื่อบริษัท/ราคา
1 ระบบสารบรรณ
บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000
ระบบบุคลากร
บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000
ระบบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000
ระบบครุภัณฑ์
บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000
ระบบประปา
บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000

ชื่อบริษัท/ราคา ชื่อบริษัท/ราคา
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิร์ฟเวอร์
property
20,000
20,000
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิร์ฟเวอร์
property
20,000
20,000
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิร์ฟเวอร์
property
20,000
20,000
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิร์ฟเวอร์
property
20,000
20,000
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิร์ฟเวอร์
property
20,000
20,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

ราคาอ้างอิง จานวน รวม (บาท)

ลักษณะการนาไปใช้งาน

เว็บไซต์/ราคา
www.piscorp.com

12,000

1

20,000
www.piscorp.com

12,000 สานักปลัด : ใช้ในงานธุรการกลาง เพื่อบันทึกการรับส่ง หนังสือ ภายในหน่วยงาน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานว่าอยู่ขั้นตอนใด

12,000

1

12,000 สานักปลัด : ใช้ในงานบุคลากร บันทึกข้อมูลต่างๆ
ของบุคลากร เช่น การดารงตาแหน่ง เงินเดือน ผลงาน

20,000
www.piscorp.com

12,000

1

20,000
www.piscorp.com

12,000 สานักปลัด : ใช้สาหรับงานการขึ้นทะเบียนและการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ การบันทึก การตรวจสอบการ
ได้รับอนุมัติ การคานวณเงินที่ต้องจ่าย

12,000

1

12,000 กองคลัง : ใช้สาหรับงานพัสดุ จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์
บันทึกการได้ม ข้อมูลการซ่อมบารุง

20,000
www.piscorp.com

12,000

1

12,000 กองช่าง : ใช้สาหรับงานกิจการสภา เพื่อบันทึกและ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้าประปา การจดหน่วยน้าเพื่อ
คานวณค่าน้าอัตโนมัติ ตรวจสอบการชาระเงิน

20,000

60,000

การจัดหาครั้งนี้

ความเหมาะสม

 ซื้อ
o เหมาะสม o ไม่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูป

4
2. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยขุนราม : โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้อที่
6
22,000
22,000 3
11

24,000

24,000

1

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

รวม (บาท)

ลักษณะการนาไปใช้งาน

66,000 กองช่าง : เป็นการบริการชุมชนและ
สังคม ในการบาบัดความเดือดร้อนของ
24,000 ประชาขนด้านปัญหาอาชญากรรมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดยการเฝ้าระวังป้องกันภัยของยาเสพ
ติดในรูปแบบต่างๆ และเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
คลองกลุ่ม หมู่มี่ 8 ต. ห้วยขุนราม
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

การจัดหาครั้งนี้

ความเหมาะสม

 ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

การจัดหาครั้งนี้

ความเหมาะสม

90,000

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี : โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร
ที่

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้อที่

รายการ

รวม (บาท)

ลักษณะการนาไปใช้งาน

กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
946,000 กองการศึกษาฯ : ระบบกล้องโทรทัศน์  ซื้อเพิ่มเติม o ทดแทน
วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งภายในสนาม
ครุภัณฑ์เดิม
กี
ฬ
าจั
ง
หวั
ด
ลพบุ
ร
ี
อ.เมื
อ
งลพบุ
ร
ี
จ.ลพบุ
ร
ี
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง
12
74,000
74,000 2
148,000
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch)
13
9,400
9,400 9
84,600 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ขนาด 8 ช่อง
ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยาเสพติดภายในสนามกีฬา อีกทั้งป้อง
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
30
24,000
24,000 1
24,000 ปราบและป้องกันการก่ออาชญากรรมที่
5 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA
58
3,200
3,200 9
28,800 อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ
6 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA
59
5,800
5,800 2
11,600
7 ตู้สาหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
25
20,000
20,000 1
20,000
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 3

8

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

43,000

43,000

22

1,263,000

 เหมาะสม o ไม่เหมาะสม

