รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายสุทธิพงษ์
ศรีถัน
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. นายเดชฤทธิ์
ถิตย์ฉาย
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสิทธิชัย
ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. จ.ส.ต.บรรดิษฐ์
หมวดหอม
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางโสภี
แพรสุรินทร์ ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.นันทวัน
ภุชฌงค์
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายปรีชา
มีทรัพย์
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางพนิดา
จันทวงศ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
12. นางจารุณี
วายลม
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
13. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายพงค์พันธ์
2. น.ส.รัตนาภรณ์
3. น.ส.อารีรัตน์
4. น.ส.ปทุมวดี

กาญจนศิริ
ไวยลาภา
ศรีเอี่ยมตระกูล
ผุดผ่อง

ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนเทศบาลตาบลประจันตคาม
ผู้แทนเทศบาลตาบลประจันตคาม
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
กระผม นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 9/๒๕๕9 จ านวน 9 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 หน่วยงาน 4 โครงการ ดังนี้
(1) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จานวน 1 โครงการ วงเงิน
1,349,600 บาท
(2) ทต.ประจันตคาม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 105,000 บาท
(3) ที่ทาการปกครองจังหวัด จานวน 1 โครงการ วงเงิน 158,320 บาท
(4) สานักงานจังหวัด จานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,072,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Distance Learning Information Technology (DLIT)
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับ
งานประมวลผล

ข้อ 11

21,000

21,000

28

588,000

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ข้อ 67

3,800

2,200

28

61,600

รวมเป็นเงิน 649,600 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 700,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,349,600 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ สนง.ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้น ฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 11 และข้อ 67 และเป็นราคาที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่าหนด ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ่าปี 2559 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 649,600 บาท
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ทต.ประจันตคาม เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

47,850

16,950

3

50,850

3,150

2

6,300

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

17,000
17,000
16,950
ข้อ 58
3,200
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

3

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

16,000
16,000
15,950
ข้อ 49
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเฟรนด์ 39

15,950

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

3,200

3,200

3,150

รวมเป็นเงิน 105,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ ทต.ประจัน ตคาม จัด หาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ มีคุณ ลัก ษณะ
พื้น ฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ ต่า กว่า คุณ ลัก ษณะพื้น ฐานฯ ของ
กระทรวงดิ จิ ทัลฯ ข้ อ 7, 49 และข้อ 58 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 105,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน
ก้านกล้วย.com

บ.แอดไวซ์ โฮล
ดิ้งส์ กรุ๊ป จากัด

14,490

8

115,920

2,450

8

19,600

หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

14,490
15,640
14,500
ข้อ 41
3,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน
ก้านกล้วย.com

บ.แอดไวซ์ โฮล
ดิ้งส์ กรุ๊ป จากัด

หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

2,950

2,450

2,900
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3. เครื่องสแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 51
3,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน
ก้านกล้วย.com

บ.แอดไวซ์ โฮล
ดิ้งส์ กรุ๊ป จากัด

หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

2,850

2,880

2,900

ราคาจัดหา

2,850

จานวน

รวม

8

22,800

รวมเป็นเงิน 158,320 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ที่ท่าการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ และไม่ ต่ า กว่ า คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 7, 41 และข้อ 51 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 158,320 บาท
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สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
แบบ IP Camera ภายในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคากระทรวง
ประเภทอ้างอิง
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
ดิจิทัลฯ
1. เครื่องสารองไฟฟ้า

ข้อ 59
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ขนาด 1 kVA

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

5,800

ร้านเควีเอส คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

5,800

5,800

6,800
17,000

CCTV ข้อ 1
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงทีส่ าหรับติดตั้งภายใน
ร้านเควีเอส คอมพิวเตอร์ ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
แอนด์ เซอร์วิส
คอมพิวเตอร์
อาคาร (Indoor Fixed
17,000
17,000
Network Camera) แบบที่1
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV ข้อ 4
ชนิดเครือข่าย แบบปรับ
เปรียบเทียบ 3 รายการ
มุมมองสาหรับติดตั้งภายใน ร้านเควีเอส คอมพิวเตอร์ ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
แอนด์ เซอร์วิส
คอมพิวเตอร์
อาคาร (Indoor PTZ
50,000
50,000
Network Camera) แบบที่ 1
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV ข้อ 7
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
เปรียบเทียบ 3 รายการ
คงที่ สาหรับติดตั้งภายนอก ร้านเควีเอส คอมพิวเตอร์ ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
แอนด์ เซอร์วิส
คอมพิวเตอร์
อาคาร (Outdoor Fixed
35,000
35,900
Network Camera)
แบบที่ 2

5,800

1

5,800

17,000

18

306,000

50,000

1

50,000

35,000

6

210,000

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

17,000
50,000
ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

55,000
35,000
ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

35,000
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-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
5. อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network
Video Recorder) แบบ
16 ช่อง
6. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8
ช่อง

ประเภทอ้างอิง

CCTV ข้อ 12
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์

74,000
75,000
CCTV ข้อ 13
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคากระทรวง
ดิจิทัลฯ

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

74,000

74,000

2

148,000

9,100

5

45,500

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

10,500

1

10,500

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

74,000
9,400

ร้านเควีเอส คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

9,100

9,100

9,100

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาด 15U

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านเซ็นเตอร์
เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์

10,500

11,000

ร้านก๊อปปี้เซ็น รวมทั้งเว็บไซต์
เตอร์
www.priceza.com
แอนด์ เซอร์วิส

12,000

10,500

รวมเป็นเงิน 775,800 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 294,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,070,300 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจากส่านักงานจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วน
ถูก ต้ อ งตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ องโทรทั ศ น์
วงจรปิด ประจ่า ปี 2559 ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ประชุมจึงมีมติใ ห้ ส่านักงาน
จังหวัดปราจีนบุรี จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
*****************************

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจารุณี วายลม)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

