
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 5/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

*********************** 

1. ผู้มาประชุม 
1. นางสาวชไมพร  อําไพจิตร หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 

ประธานที่ประชุม 
2. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนละออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางสาวรชยา  ธนติยะกุล  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
4. นางพิไล  จอมมาธี  แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นางจารุวรรณ  มั่นใจ  แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายสมชาย  ไพรวรรณ        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสุพิชญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์        แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
9. นางณนธรส  หีบท่าไม้  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
10. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
11. นางวัลยา  สุภาวิมล  แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง   กรรมการ 
12. นายวินัย  สมบุญทวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลม่วงเตี้ย  กรรมการ 
13. นายพิพัฒน์  เลิศรัตนะธารา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช  กรรมการ 
14. นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
 
2. ผู้ไมม่าประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง       ติดราชการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง       ติดราชการ  
3. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง     ติดราชการ 
4. นายทวีป  ทองเนื้อแปด  (ผูท้รงคุณวุฒิ)      ติดราชการ 
5. นายอาณัฐชัย  ไพลดํา  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)      ติดราชการ 

 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางจินตนา  จันทร์ศร ี  ผู้แทนสํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง 
2. นายเกรียงไกร  ข้ามส ี  ผู้แทนสํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง 
3. นายเฉลิมพล  หล่ําวรัตน์  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
4. นางสาวภูรดา  รัตน์ประสาทพร ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
5. นางพรทิพย์  สาพันธ์  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 

/-6.นางวนิดา... 



 
 

-๒-

6. นางวนิดา  แสงตรง  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
7. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
8. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงาน

จังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้แทน 
  1.2 การประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5/2560 มีหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2560 มีทั้งหมด 6 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป  

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  3.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 4 แห่ง ดังนี้ 
  1. สํานักงานจังหวัดอ่างทอง  
ผู้แทน สนจ.อท  สํานักงานจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

21,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง 

เครื่องละ 3,300 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,700 บาท 
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท 
6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,700 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,800 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด  

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง 

 /-2.สํานักงานที่ดิน... 
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  2. สํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง 
ผู้แทน สนง.ที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องสแกนเอกสาร 

ขนาด A3 จํานวน 5 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า 
ได้แก่ 

- บริษัท ไมโคร ซสิเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด ราคา 40,000 บาท 
- หจก. เอ็น.เค.แอ็คช่ัน ราคา 59,000 บาท 
- บริษัท เอสพเีคเซ็นเตอร์ จํากัด ราคา 40,000 บาท 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่ารายการที่ขออนุมัติไม่มี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ได้จัดทํารายการเปรียบเทียบ 3 ร้านค้าตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแล้ว 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอโดยอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ในราคาต่ําสุดที่ได้ทําการ
เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า คือราคา 40,000 บาทต่อหน่วย และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
  3. เทศบาลเมืองอ่างทอง 
ผู้แทน เทศบาลเมือง  เทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จํานวน 16 ชุด 

ชุดละ 3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 361,600 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด  

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
3.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 22,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

4,300 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 3,300 บาท 
 

/-5)เครื่องสํารองไฟฟ้า... 
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5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท 
6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,300 บาท 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด  

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
3.3 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี พร้อมติดต้ัง จํานวน 3 รายการ 

ได้แก่ 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร แบบที่ 2 จํานวน 2 กล้อง ๆ ละ 35,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,800 บาท 
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 

จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,400 บาท 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

1) สายสัญญาณ (UTP Cable) และอุปกรณ์ จาํนวน 100 เมตร ๆ ละ 25 บาท 
2) สายไฟ VCT 2x2.5 จํานวน 100 เมตร ๆ ละ 22 บาท 
3) ตู้ CCTV สําหรับเก็บอุปกรณ์ภายนอก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,500 บาท 
4) อุปกรณ์ท่อ PVC ขาว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ระบบ ราคา 3,600 บาท 
5) เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ จํานวน 1 ระบบ ราคา 4,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 และเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 3.4 โครงการจัดซื้อและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน 11 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

29,000 บาท  
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน 12 

เครื่อง ๆ ละ 9,400 บาท 
/-5)กล้องโทรทัศน์วงจรปิด... 
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5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4 ล้านพิกเซลขึ้นไปหรือดีกว่า จํานวน 23 กล้อง มีคุณลักษณะ
และราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ป่ินนครอิเลคทริค (ย่ีห้อ LG รุ่น LNU5320R) ราคา 45,000 บาท 
- หจก.อินทาเนยีส (ย่ีห้อ Dahua รุ่น DH-IPC-HFW5431E-Z) ราคา 44,000 บาท 
- บริษัท ดีเน็ตเวิร์คเซอร์วิส (ย่ีห้อ HIKVISION รุ่น DS-2CD2642FWD-I(Z)(S)) 

จํากัด ราคา 46,000 บาท 
6) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองสําหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4 ล้านพิกเซลขึ้นไป จํานวน 7 กล้อง มีคุณลักษณะและราคา
ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ป่ินนครอิเลคทริค (ย่ีห้อ LG รุ่น LNP3021R) ราคา 58,000 บาท 
- หจก.อินทาเนียส (ย่ีห้อ Dahua รุ่น DH-SD6C430U-HNI) ราคา 56,500 บาท 
- บริษัท ดีเน็ตเวิร์คเซอร์วิส (ย่ีห้อ HIKVISION รุ่น DS-2DE7330IW-AE) จํากัด 

ราคา 61,000 บาท 
7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป สําหรับตรวจจับป้ายทะเบียน จํานวน 8 
กล้อง มีคุณลักษณะและราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ป่ินนครอิเลคทริค (ย่ีห้อ LG รุ่น LNB5320) ราคา 168,500 บาท 
- หจก.อินทาเนียส (ย่ีห้อ Dahua รุ่น DHI-ITC302-RF1A-(IR)) ราคา 155,500 บาท 
- บริษทั ดีเน็ตเวิร์คเซอร์วิส จาํกัด (ย่ีห้อ HIKVISION รุ่น DS-2CD4035FWD-(A)) 

ราคา 170,000 บาท 
8) ชุดควบคุมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบค้นหาป้าย

ทะเบียนรถแบบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมควบคุมการแสดงผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 
ชุด มีคณุลักษณะและราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ป่ินนครอิเลคทริค (ย่ีหอ้ HP รุ่น HPE ProLiant DL380 Generation9 
(Gen9)) ราคา 455,000 บาท 

- หจก.อินทาเนียส (ย่ีห้อ Dahua รุ่น DHI-DSS7016D) ราคา 436,000 บาท 
- บริษัท ดีเน็ตเวิร์คเซอร์วิส จํากัด (ย่ีห้อ Dell รุ่น PowerEdge R730) ราคา 

448,000 บาท 
9) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SFP MEDIA CONVERTOR จํานวน 24 เครื่อง ไม่มี

คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 
- หจก.ป่ินนครอิเลคทริค (ย่ีหอ้ BELLCOMMS รุ่น BSC7110) ราคา 11,000 บาท 
- หจก.อินทาเนียส (ย่ีห้อ LINK รุ่น UT-1319-SM10) ราคา 10,700 บาท 
- บริษัท ดีเน็ตเวิร์คเซอร์วิส จํากัด (ย่ีห้อ BELLCOMMS รุ่น BSC7110) ราคา 

12,000 บาท 
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-๖-

10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Gigabit Switch) ขนาด 24 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะและราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ป่ินนครอิเลคทริค (ย่ีหอ้ IP-COM รุ่น G3224p) ราคา 28,000 บาท 
- หจก.อินทาเนียส (ย่ีห้อ DAHUA รุ่น 8-DH-PFS5424-24T) ราคา 26,500 บาท 
- บริษัท ดีเน็ตเวิร์คเซอร์วิส จํากัด (ย่ีห้อ HP รุ่น DS_1420) ราคา 27,000 บาท 

11) ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42U จํานวน 1 ตู้ มี
คุณลักษณะและราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ป่ินนครอิเลคทริค (NCS รุ่น NC-60827) ราคา 26,800 บาท 
- หจก.อินทาเนยีส (ย่ีห้อ BELLCOMMS รุ่น NCS5-80942) ราคา 26,000 บาท 
- บริษัท ดีเน็ตเวิร์คเซอร์วิส จํากัด (ย่ีห้อ LINK รุ่น G3-60842_C) ราคา 

27,000 บาท 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

1) สายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร 36 Core จํานวน 900 
เมตร ๆ ละ 78 บาท 

2) สายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร 24 Core จํานวน 4,750 
เมตร ๆ ละ 57 บาท 

3) สาย LAN UTP CAT6E แบบภายนอกอาคาร จํานวน 1,900 เมตร ๆ ละ 32 บาท 
4) Harddisk 6 TB จํานวน 9 ลกู ๆ ละ 15,700 บาท 
5) ทีวี LED 60 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด จํานวน  4 เครื่อง ๆ ละ 43,000 บาท 
6) ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบไฟเบอร์ออฟติคและระบบ CCTV ภายนอกอาคาร CARBINET 

OUTDOOR จํานวน 12 ตู้ ๆ ละ 6,850 บาท 
7) รายการประกอบตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก CARBINET OUTDOOR ขนาด 68x43x25 

จํานวน 12 ชุด รวมราคา 115,520 บาท 
8) รายการประกอบตู้ RACK 19” 42U จํานวน 1 ชุด ราคา 14,990 บาท 
9) เสากล้องโทรทศัน์วงจรปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความสูง 6 เมตร พร้อมชุด 

SUPPORT ชุบกัลป์วาไนซ์ จํานวน 7 ต้น ๆ ละ 13,000 บาท 
10) รายการประกอบ เสาสูง 6 เมตร ตอหม้อ จํานวน 7 ชุด รวมราคา 41,300 บาท 
11) เสากล้องโทรทศัน์วงจรปิดพร้อมชุด SUPPORT สูง 4 เมตร ชุบกัลป์วาไนซ์ จํานวน 

20 ต้น ๆ ละ 5,900 บาท 
12) รายการประกอบ เสาสูง 4 เมตร ตอหม้อ จํานวน 20 ชุด รวมราคา 102,000 บาท 
13) ท่อ HPDE ฝั่งดิน ขนาด 32 มิลลิเมตร หนา PN10 ท่อ IMC ฝั่งดิน ขนาด 1 นิ้ว 

(ผ่านถนนคอนกรีต) พร้อมติดต้ัง จํานวน 1 งาน ราคา 67,640 บาท 
14) ชุดโต๊ะวางอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ 2 ตัว พร้อมเก้าอ้ีทํางาน 4 ตัว จํานวน 1 ชุด 

ราคา 9,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท  
 
 
 
 

/-เลขานุการ... 
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