รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๑/25๖๐
วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน 25๖๐
ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
-----------------------------------------กรรมการผู้เข้าประชุม
1. นายกรกต
ธารงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา
งอยภูธร
แทน ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
3. นายจารัส
นาแฉล้ม
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
3 นายสมภพ
สุนันทนาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
4. นางสาวสุริชฎา แก้วคาใส
แทน ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
5. น.ส.วิไลวรรณ ดาราศร
แทน คลังจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
6. นายนพดล
เป๋าอยู่สุข
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
7. นายสุขสันต์ สุทธิเสน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสันติชัย พรหมอารักษ์ แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางดุษฎี
วรรัตน์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบึงกาฬ
กรรมการ
10. นายราชันย์
วะนาพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ
กรรมการ
11. นายสิทธิมา ดวงสุภา
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
12. นายสมพงษ์ ก่าเสริฐ
แทน นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายสมพงษ์ เจริญเกียรติ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายพิสุทธิ์
บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
2. นายชาญชัย คงทัน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ

ติดราชการ
ติดราชการ

/เริ่มการประชุม...

-2เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บึ ง กาฬ (นายกรกตฯ) แจ้ ง ว่ า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
ติดราชการสาคัญ จึงได้ม อบหมายให้กระผม (นายกรกต ธารงวงศ์สวัสดิ์ ) รองผู้ ว่าราชการจัง หวั ดบึง กาฬ
ทาหน้าที่ประธานการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/2559
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/2559 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2559 และจัดส่งให้ทุกท่านทราบแล้ว ตามหนัง สือ จัง หวัดบึง กาฬ ที่ บก 0017.2/ว
๓๙๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 2559 และสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.buengkan.go.th ในหัวข้อ
“การจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ” มีท่านใดจะขอให้แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดแก้ไข
ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๖/2559 ๑๐ พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 หลัก เกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้ นฐานครุ ภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์ที่เ กี่ยวข้อ ง
เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒1 เมษายน 25๖๐
ประธาน
ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ของกระทรวงดิจิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิจ และสั ง คม ที่มี ผลบั ง คั บใช้ตั้ ง แต่วั นที่ ๒1 เมษายน 25๖๐ โดยในการ
ประชุมฯ ครั้งนี้จะพิจารณาการขอคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยหลักการก่อน และให้หน่วยงานดาเนินการ
นาเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เข้าสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ราคากลาง
ฯ ประจาปี 25๕๙ เป็นหลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การปรั บปรุ ง หลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติ การจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนั ง สื อ ที่ บก. ๐๐๑๗.๒/ว.๓๔๙๒ ลงวั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ แจ้ ง ว่ า
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้ ง ที่ 6/2559 มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประธาน :
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และแบบรายงาน
สรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณ ลักษณะเฉพาะและราคา ในการขอจัด อนุมัติจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบึงกาฬ โดยหลักการก่อน และให้
หน่ ว ยงานด าเนิน การ น าเรื่ อ งจั ดซื้ อครุ ภั ณฑ์คอมพิ วเตอร์ เข้ าสภาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเพื่ อขอ
เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๕๙ เป็นหลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐ ดังนี้
/4.1 เทศบาลศรีพนา...

-34.1 เทศบาลศรีพนา อาเภอเซกา แจ้งความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน กองการประปา กองคลัง สานักปลัดเทศบาล กองช่าง
กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน ๑9 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 457,300 บาท ดังนี้
ลา
ดับ
ที่

1

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท

ข้อ
(MICT)

ข้อ ๘

ราคาฯ
๒๕๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคาฯ
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยน (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz
จานวน ๑ หน่วย
เป็น - (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) จานวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
๒๒,๐๐๐ กองการประปา ๒๒,๐๐๐ ประมวล ผลด้านกราฟฟิก (Graphics processing unit) ไม่น้อยกว่า
8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
เปลี่ยน - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

-4ลา
ดับ
ที่

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

2

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๒๙,000 บาท

3

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร่ยาว
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๒๓,000 บาท

4

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท

ข้อ
(MICT)

ราคาฯ
๒๕๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคาฯ
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ข้อ 9

เปลี่ยน – SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid
๒๙,000 กองการประปา ๓๐,๐๐๐ State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2๔0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

ข้อ ๓๘

เปลี่ยน - เข็ม เป็น - เข็มพิมพ์
๒๓,000 กองการประปา ๒๓,000 ยกเลิก - มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษร
ต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที

ข้อ ๗

๑๖,000

กองคลัง

เปลี่ยน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
เปลี่ยน ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
๑๖,000 เป็นชนิด SolidState Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
เปลี่ยน มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น มีจอภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว

-5ลา
ดับ
ที่

5

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

ข้อ
(MICT)

ราคาฯ
๒๕๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท

ข้อ ๘

๒๒,000

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

กองคลัง

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคาฯ
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)
เปลี่ยน (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz
จานวน ๑ หน่วย
เป็น - (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) จานวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
ประมวล ผลด้านกราฟฟิก (Graphics processing unit) ไม่น้อยกว่า
๒๒,000 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
เปลี่ยน - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

-6ลา
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6

7

8

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๒๙,000 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2
เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED
แบบ Network จานวน ๑ เครื่องๆ
ละ ๑๒,000 บาท

ข้อ
(MICT)

ข้อ ๙

ราคาฯ
๒๕๕๙

๒๙,000

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

กองคลัง

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคาฯ
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยน – SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid
๓๐,๐๐๐ State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2๔0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

ข้อ ๔๒

7,900

กองคลัง

7,900

เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาา (๓๐ หน้า/นาที)
เป็น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาา ชนิด Network แบบที่ ๑
(๒๗ หน้า/นาที)
เปลี่ยน - ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi เป็น - ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
เปลี่ยน – ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) เป็น - ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)
เพิ่ม - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้เปลี่ยน - 32 MB เป็น - ๖๔ MB

ข้อ 4๕

๑๒,000

กองคลัง

๑๒,000

ไม่ปรับเปลี่ยน

-7ลา
ดับ
ที่

๙

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน ๖ เครื่องๆ ละ
๑๖,000 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
๑๐ ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน
๗ เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จานวน
๑๑
๑ เครื่องๆ ละ ๒๙,๐00 บาท
๑๒

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน ๕ เครื่องๆ ละ 3,200 บาท

ข้อ
(MICT)

ข้อ ๗

ราคาฯ
๒๕๕๙

๑๖,000

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคาฯ
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

สานัก
ปลัดเทศบาล

เปลี่ยน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
เปลี่ยน ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
๑๖,000 เป็นชนิด SolidState Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
เปลี่ยน มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น มีจอภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว

ข้อ ๔๒

7,900

สานัก
ปลัดเทศบาล

7,900

เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาา (๓๐ หน้า/นาที)
เป็น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาา ชนิด Network แบบที่ ๑
(๒๗ หน้า/นาที)
เปลี่ยน - ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi เป็น - ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
เปลี่ยน – ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) เป็น - ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)
เพิ่ม - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้เปลี่ยน - 32 MB เป็น - ๖๔ MB

ข้อ ๕๓

๒๙,๐00

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒๙,๐00

เปลี่ยน มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ppm
เป็น มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ppm

ข้อ ๕๘

3,200

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒,๘๐๐

ไม่ปรับเปลี่ยน

-8ลา
ดับ
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หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

ข้อ
(MICT)

ราคาฯ
๒๕๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคาฯ
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ข้อ 8

๒๒,000

กองช่าง

เปลี่ยน (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz
จานวน ๑ หน่วย
เป็น - (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) จานวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
๑) ในกรณีที่มีความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
๒๒,000 ประมวล ผลด้านกราฟฟิก (Graphics processing unit) ไม่น้อยกว่า
8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
เปลี่ยน - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
๑๔ สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน ๑
ข้อ 4๐
เครื่องๆ ละ 8,5000 บาท

8,500

กองช่าง

7,900

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
๑๓ ประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท

เพิ่ม - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

-9ลา
ดับ
ที่

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

ข้อ
(MICT)

ราคาฯ
๒๕๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคาฯ
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
๑๕ (30 หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ข้อ ๔๒
7,900 บาท

7,900

กองช่าง

7,900

เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาา (๓๐ หน้า/นาที)
เป็น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาา ชนิด Network แบบที่ ๑
(๒๗ หน้า/นาที)
เปลี่ยน - ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi เป็น - ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
เปลี่ยน – ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) เป็น - ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)
เพิ่ม - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้เปลี่ยน - 32 MB เป็น - ๖๔ MB

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
๑๖ (Inkjet) จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
ข้อ ๔๗
7,900 บาท

7,900

กองช่าง

7,๗00

ไม่ปรับเปลี่ยน

๑๗

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ข้อ ๗
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท

๑๖,000

กองสวัสดิการ
และสังคม

เปลี่ยน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
เปลี่ยน ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
๑๖,000 เป็นชนิด SolidState Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
เปลี่ยน มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น มีจอภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว

-10ลา
ดับ
ที่

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

ข้อ
(MICT)

ราคาฯ
๒๕๕๙

ข้อ ๘

๒๒,000

กองสวัสดิการ
และสังคม

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
๑๙ (Inkjet)จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
ข้อ ๔๗
7,900 บาท

7,900

กอง
สาธารณสุขฯ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
๑๘ ประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคาฯ
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)
เปลี่ยน (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz
จานวน ๑ หน่วย
เป็น - (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) จานวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
ประมวล ผลด้านกราฟฟิก (Graphics processing unit) ไม่น้อยกว่า
๒๒,000 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
เปลี่ยน - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

7,๗00

ไม่ปรับเปลี่ยน

-11ที่ประชุม
พิจารณาคาขอ เหตุผลความจาเป็น และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งอุ ปกรณ์ รายการที่ 1 – ๑๙ เป็ นไปตามเกณฑ์ ราคากลางฯ ของ MICT และผู้แ ทน เทศบาลศรีพ นา ได้ร่ว มชี้ แจงเหตุผ ลความจาเป็น ในการจัด หาฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ เทศบาลศรีพนา อาเภอเซกา ดาเนินการจัดซื้อได้ แต่ต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. 25๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒1 เมษายน 25๖๐
4.2 องค์ การบริหารส่ วนตาบลศรีช มภู อ าเภอโซ่พิ สัย แจ้ ง ความประสงค์ จะจัดหาครุภั ณฑ์ คอมพิว เตอร์ เพื่อ ใช้ ใน สานัก ปลั ด กองการศึ กษา กองคลั ง
และกองช่าง จานวน ๑2 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 172,800 บาท ดังนี้
ลา
ดับ
ที่

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

ข้อ
MICT

ราคา
๒๕๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

1

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

ข้อ ๑๑ 21,000

สานักปลัด

เปลี่ยน ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๔ GHz
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
21,000 เปลี่ยน - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จาานวน ๑ หน่วย
เป็น - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

2

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
ข้อ ๔๗ 7,๙00
7,900 บาท

สานักปลัด

7,๗00

ไม่ปรับเปลี่ยน
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3

4

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

ข้อ
MICT

ราคา
๒๕๕๙

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ข้อ 39 4,300
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ 4,300 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๒๙,000 บาท

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

สานักปลัด

ข้อ ๙ ๒๙,๐๐๐ กองการศึกษา

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

4,300

เปลี่ยน แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพิ่ม - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
เปลี่ยน – พิมพ์ร่างขาวดาาไม่น้อยกว่า ๓0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) เป็น - ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
เปลี่ยน พิมพ์ร่างสีไม่นอ้ ยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๒ ภาพ
ต่อนาที (ipm) เป็น - ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๑0 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm)
เปลี่ยน - ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น เป็น – ถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

เปลี่ยน – SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid
๒๙,000 State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2๔0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว
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๕

๖

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

ข้อ
MICT

ราคา
๒๕๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

ข้อ ๑๑ 21,๐๐๐ กองการศึกษา

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ข้อ 39 ๔,๓๐๐
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ 4,300 บาท

กองการศึกษา

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยน ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๔ GHz
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
21,000 เปลี่ยน - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จาานวน ๑ หน่วย
เป็น - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

4,300

เปลี่ยน แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพิ่ม - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
เปลี่ยน – พิมพ์ร่างขาวดาาไม่น้อยกว่า ๓0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) เป็น - ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
เปลี่ยน พิมพ์ร่างสีไม่นอ้ ยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๒ ภาพ
ต่อนาที (ipm) เป็น - ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๑0 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm)
เปลี่ยน - ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น เป็น – ถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
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๘

๙

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ข้อ
ราคา
ประจาปี 25๕๙
MICT ๒๕๕๙
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่องๆ ละ ข้อ 41 ๓,๓๐๐
3,300 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๒๙,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

ข้อ ๙

๒๙,๐๐๐

ข้อ ๑๑ ๒๑,๐๐๐

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

กองการศึกษา

กองคลัง

กองคลัง

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคา
๒๕๖๐
3,300

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)
เปลี่ยน - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
เป็น - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

เปลี่ยน – SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid
๒๙,000 State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2๔0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

21,000

เปลี่ยน ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๔ GHz
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
เปลี่ยน - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จาานวน ๑ หน่วย
เป็น - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
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หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

ข้อ
MICT

ราคา
๒๕๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ข้อ 39 ๔,๓๐๐
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ 4,300 บาท

กองคลัง

4,300

เปลี่ยน แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพิ่ม - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
เปลี่ยน – พิมพ์ร่างขาวดาาไม่น้อยกว่า ๓0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) เป็น - ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
เปลี่ยน พิมพ์ร่างสีไม่นอ้ ยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๒ ภาพ
ต่อนาที (ipm) เป็น - ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๑0 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm)
เปลี่ยน - ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น เป็น – ถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
๑๑ (18 หน้า/นาที) จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ข้อ 41 ๓,๓๐๐
3,300 บาท

กองคลัง

3,300

เปลี่ยน - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
เป็น - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

๑๐
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หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

ข้อ
MICT

ราคา
๒๕๕๙

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
๑๒ (Inkjet)จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
ข้อ 47 ๗๙๐๐
7,900 บาท

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

กองคลัง

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

7,๗00

ไม่ปรับเปลี่ยน

ที่ประชุม
พิจารณาคาขอ เหตุผลความจาเป็น และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลัก
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งอุปกรณ์ รายการที่ 1 – ๑๒ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ MICT และผู้แทน องค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีชมภู ได้ร่วมชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีชมภู อาเภอโซ่พิสัย ดาเนินการจัดซื้อได้ แต่ต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒1 เมษายน 25๖๐

-174.3 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาดง อาเภอปากคาด แจ้งความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน สานักปลัด กองคลัง และกองช่าง
จานวน ๙ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1๒๓,๐00 บาท ดังนี้
ลา
ดับ
ที่

1

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ข้อ
ราคา
ประจาปี 25๕๙
MICT ๒๕๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ จานวน
๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท

ข้อ ๘ ๒๒,๐๐๐

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

สานักงานปลัด

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยน (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz
จานวน ๑ หน่วย
เป็น - (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) จานวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวล ผล
๒๒,000 ด้านกราฟฟิก (Graphics processing unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
เปลี่ยน - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว

-18ลา
ดับ
ที่

2

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ข้อ
ราคา
ประจาปี 25๕๙
MICT ๒๕๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

ข้อ ๑๑ ๒1,๐๐๐

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

สานักปลัด

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยน ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๔ GHz
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
21,000 เปลี่ยน - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จาานวน ๑ หน่วย
เป็น - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

3

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ข้อ ๔๒ ๗,๙๐๐
7,900 บาท

สานักปลัด

7,900

เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาา (๓๐ หน้า/นาที)
เป็น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาา ชนิด Network แบบที่ ๑
(๒๗ หน้า/นาที)
เปลี่ยน - ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi เป็น - ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
เปลี่ยน – ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) เป็น - ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)
เพิ่ม - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้เปลี่ยน - 32 MB เป็น - ๖๔ MB

4

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท

สานักปลัด

๒,๘00

ไม่ปรับเปลี่ยน

ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐

-19ลา
ดับ
ที่

๕

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ข้อ
ราคา
ประจาปี 25๕๙
MICT ๒๕๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

ข้อ ๑๑ ๒๑,๐๐๐

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

กองคลัง

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยน ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๔ GHz
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
21,000 เปลี่ยน - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จาานวน ๑ หน่วย
เป็น - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

๖

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที) จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ข้อ ๔๒ ๗,๙๐๐
7,900 บาท

กองคลัง

7,900

เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาา (๓๐ หน้า/นาที)
เป็น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาา ชนิด Network แบบที่ ๑
(๒๗ หน้า/นาที)
เปลี่ยน - ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi เป็น - ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
เปลี่ยน – ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) เป็น - ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)
เพิ่ม - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้เปลี่ยน - 32 MB เป็น - ๖๔ MB

๗

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท

กองคลัง

๒,๘00

ไม่ปรับเปลี่ยน

ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐

-20ลา
ดับ
ที่

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ข้อ
ราคา
ประจาปี 25๕๙
MICT ๒๕๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

๘

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

ข้อ ๑๑ ๒๑,๐๐๐

กองช่าง

เปลี่ยน ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๔ GHz
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
21,000 เปลี่ยน - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จาานวน ๑ หน่วย
เป็น - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

๙

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท

ข้อ ๕๘ ๓,๒๐๐

กองช่าง

๒,๘00

ไม่ปรับเปลี่ยน

ที่ประชุม
พิจารณาคาขอ เหตุผลความจาเป็น และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลัก
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งอุปกรณ์ รายการที่ 1 – ๙ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ MICT และผู้แทน องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาดง ได้ร่วมชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาดง อาเภอปากคาด ดาเนินการจัดซื้อได้ แต่ต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒1 เมษายน 25๖๐

-214.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ แจ้งความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน สานักปลัด จานวน ๗ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น
๒๓๗,๗00 บาท ดังนี้
ลา
ดับ
ที่

1

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

ข้อ
MICT

ราคา
๒๕๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ จานวน ๕ เครื่องๆ ข้อ ๘ ๒๒,๐๐๐
ละ ๒๒,000 บาท

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

สานักปลัด

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยน (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz
จานวน ๑ หน่วย
เป็น - (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) จานวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
ประมวล ผลด้านกราฟฟิก (Graphics processing unit) ไม่น้อยกว่า
๒๒,000
8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 2.7 GHz
เปลี่ยน - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB
เป็น - SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว เป็น – มีจอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

-22ลา
ดับ
ที่

2

3

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน ๓ เครื่องๆ ละ
21,000 บาท

ข้อ
MICT

ราคา
๒๕๕๙

ข้อ 11 ๒๑,๐๐๐

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ข้อ 39
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ 4,300 บาท

๔,๓๐๐

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

สานักปลัด

สานักปลัด

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐
ราคา
๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยน ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๔ GHz
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
21,000 เปลี่ยน - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จาานวน ๑ หน่วย
เป็น - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จานวน ๑ หน่วย
เปลี่ยน สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

4,300

เปลี่ยน แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพิ่ม - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
เปลี่ยน – พิมพ์ร่างขาวดาาไม่น้อยกว่า ๓0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) เป็น - ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
เปลี่ยน พิมพ์ร่างสีไม่นอ้ ยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๒ ภาพ
ต่อนาที (ipm) เป็น - ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๑0 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm)
เปลี่ยน - ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น เป็น – ถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

-23ลา
ดับ
ที่

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙
ข้อ
MICT

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐
(ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

สานักปลัด

7,๙00

เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาา (๓๐ หน้า/นาที)
เป็น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาา ชนิด Network แบบที่ ๑
(๒๗ หน้า/นาที)
เปลี่ยน - ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi เป็น - ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
เปลี่ยน – ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) เป็น - ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)
เพิ่ม - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้เปลี่ยน - 32 MB เป็น - ๖๔ MB

๕

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED แบบ
Network แบบที่ ๑ (33 หน้า/นาที)
ข้อ 43 ๑๖,000
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท

สานักปลัด

เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ ๑
(๓๓ หน้า/นาที) เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที)
เปลี่ยน - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
๑๕,000
10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เป็น - มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จาานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
ไร้สาย (Wi-Fi) ได้

๖

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
ข้อ 47
7,900 บาท

สานักปลัด

7,๗00

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที) จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ข้อ 42
7,900 บาท

ราคา
๒๕๕๙

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐
ราคา
๒๕๖๐

4

หลักเกณฑ์ราคากลางฯ
ประจาปี 25๕๙

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

7,900

7,900

ไม่ปรับเปลี่ยน

