รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕60 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. น.ส.จันทร์เพ็ญ
รอดสวัสดิ์
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายสุทธิพงษ์
ศรีถัน
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายขจร
แสงอุทัย
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายประสิทธิชัย
ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. จ.ส.ต.บรรดิษฐ์
หมวดหอม
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
6. ส.อ.สุชาติ
กันเที้ยม
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.มะลิวัลย์
สุขศิลา
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.นันทวัน
ภุชฌงค์
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายปรีชา
มีทรัพย์
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายชาญชัย
จินดาสถาพร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
12. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
2. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นางจุฬาลักษณ์
2. นางเมธปิยา
3. น.ส.อารีรัตน์
4. น.ส.วิภาวรรณ

กอบัวกลาง
ซัวเกษม
เนียรศิริ
สุศีลสัมพันธ์

ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
ดิฉัน นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวั ส ดิ์ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ทาหน้าทีป่ ระธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…

-2ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 12/๒๕๕9 จ านวน 4 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนมกราคม 2560 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 1 หน่ ว ยงาน 1 โครงการ ได้ แ ก่ เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า
จานวน 1 โครงการ วงเงิน 255,840 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า เสนอโครงการจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ
ปฏิบัติงานเทศบาลตาบลเมืองเก่า มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
สานักงาน

ข้อ 7

16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอน
เน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

15,900

16,000

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอน
เน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

21,900

22,000

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอน
เน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

28,900

29,000

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอน
เน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

15,900

16,0000

5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)

21,900

1

21,900

28,900

3

86,700

15,900

1

15,900

3,990

3

11,970

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

29,000
ข้อ 10
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

63,600

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

22,000
ข้อ 9
29,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

4

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

16,000
ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

15,900

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

16,000
ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

3,990

4,300

4,300

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 42
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ

7. เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
8. จอภาพแบบ LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

7,890

7,900

7,900

ข้อ 47
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

7,850

7,900

7,900

ข้อ 56
3,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

3,290

3,300

3,300

9. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ข้อ 58
3,200
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

3,190

3,200

3,200

ราคาจัดหา

รวม

จานวน

7,890

1

7,890

7,890

2

15,780

3,290

2

6,580

3,190

8

25,520

รวมเป็นเงิน 255,840 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้เทศบาลตาบลเมืองเก่ าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลั กษณะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 7, 8, 9, 10, 39,
42, 47, 56 และข้ อ 58 และเป็ น ราคาต่ าสุ ดตามที่ เ สนอต่ อคณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ของกระทรวงดิจิทัลฯ
เป็นจานวนเงิน 255,840 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
นางจารุณี วายลม
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ละข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

