รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕61 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นางกัลยารัตน์
นิลอ่อน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายสนธยา
เฟื่องจรัส
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.ทัศนีย์
ขันแสง
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางโสภี
แพรสุรินทร์ ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.เนตรชนก
บึกบัน
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.โชติกา
โนนใหญ่
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
8. พจอ.ศักดิ์สิทธ์
สินารุณ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
10. นายจรูญ
ปงหาญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
11. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายจักรกฤษ
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
4. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. น.ส.เกศรินทร์
2. น.ส.รัตนา
3. น.ส.จันทนี
4. นายกรกช

แก่นแก้ว
เรืองมา
ทองมา
อุปนันท์

ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกมะกอก
ผู้แทนเทศบาลตาบลสระบัว
ผู้แทนเทศบาลตาบลสระบัว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ ดิฉัน
นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…

-2ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 8/๒๕60 จ านวน 3 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ยกเลิกคาสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 437/2553 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดปราจีนบุรี
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
ที่ 329/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
เนื่องจากมีกรรมการบางท่านย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น และมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อตาแหน่งของผู้ช่วยเลขานุการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและ
การแบ่งงานของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และเป็นปัจจุบนั จึงยกเลิก
คาสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรีขึ้นใหม่
ทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 หน่วยงาน 4 โครงการ ดังนี้
(1) ทต.โคกมะกอก จานวน 1 โครงการ วงเงิน 181,578 บาท
(2) ทต.สระบัว จานวน 1 โครงการ วงเงิน 675,600 บาท
(3) อบต.กบินทร์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 202,650 บาท
(4) สนจ.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 283,400 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลโคกมะกอกเสนอโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 59 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

หจก.กรีน
มัลติเทค

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

5,778

5,800

5,800

5,778

1

5,778

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network
Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง
4. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
5. จอแสดงผลชนิด LED
TV ขนาด 32 นิ้ว

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 2 (CCTV)
33,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

หจก.กรีน
มัลติเทค

หจก.กรีน
มัลติเทค

หจก.กรีน
มัลติเทค

รวม

32,000

4

128,000

23,000

1

23,000

9,200

1

9,200

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

23,000
23,500
24,000
ข้อ 11 (CCTV)
9,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

จานวน

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

32,000
33,000
33,000
ข้อ 9 (CCTV)
24,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

ราคาจัดหา

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

9,200
9,300
9,500
ข้อ 5.5.1 (สานักงบประมาณ)
8,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

หจก.กรีน
มัลติเทค

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

7,800

7,950

8,000

7,800

1

7,800

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 12 U)

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

หจก.กรีน
มัลติเทค

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

7,800

8,000

8,000

7,800

จานวน

1

รวม
7,800

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 181,578 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 187,393 บาท รวมวงเงินโครงการ 368,971 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอกจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ ต่ ากว่ า คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2560 ข้ อ 59
และเป็นราคาต่่ าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เ กิ น ราคากลางครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 5,778 บาท
และเห็ น ชอบให้ ทต.โคกมะกอกจั ดหาระบบกล้ องวงจรปิ ดที่ มี คุ ณลั กษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 2, 9
และข้อ 11 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ของระบบกล้องวงจรปิด ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน
160,200 บาท และเห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอกจัดหาจอแสดงผลชนิด LED TV ขนาด
32 นิ้ว ซึ่งเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกินราคามาตรฐาน
/ ครุภัณฑ์ของ…
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บาท
และเห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอก จัดหาตู้ส่าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด 12 U) ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่ อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
เป็นจ่านวนเงิน 7,800 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลสระบัว เสนอโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
16 จุด จานวน 1 ระบบ มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์
ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

2. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA

บ.นวคุณ ซิสเท็ม
จากัด

บ.นวคุณ ซิสเท็ม
จากัด

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ บ.นวคุณ ซิสเท็ม หจก.มหาชัย
ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด
จากัด
ไอที
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
32,000
33,000
33,000
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
ข้อ 9 (CCTV)
24,000
เครือข่าย (Network Video
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ บ.นวคุณ ซิสเท็ม
หจก.มหาชัย
Recorder) แบบ 8 ช่อง
จากัด

ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

6. จอแสดงผลชนิด LED TV
ขนาด 40 นิ้ว

จากัด

13,000

1

13,000

32,000

16

512,000

23,000

2

46,000

17,000

1

17,000

13,100

2

26,200

ไอที

23,000
24,000
24,000
ข้อ 12 (CCTV)
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ บ.นวคุณ ซิสเท็ม
Switch) ขนาด 16 ช่อง

46,400

หจก.มหาชัย
ไอที

13,000
13,000
13,000
ข้อ 2 (CCTV)
33,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

8

หจก.มหาชัย
ไอที

5,800
5,800
5,800
ข้อ 60
13,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์
ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

5,800

หจก.มหาชัย
ไอที

17,000
17,000
17,000
ข้อ 5.5.2 (สานักงบประมาณ)
15,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์
ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

บ.นวคุณ ซิสเท็ม
จากัด

หจก.มหาชัย
ไอที

13,100

13,100

13,100

/ กรณีไม่มีราคา…

-5กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 27 U)

เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์
ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

บ.นวคุณ ซิสเท็ม
จากัด

หจก.มหาชัย
ไอที

15,000

15,000

15,000

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

15,000

1

15,000

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 675,600 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 952,256 บาท รวมวงเงินโครงการ 1,627,856 บาท
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ ทต.สระบัว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณลักษณะพื้น ฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 59 และข้อ 60
และเป็นราคาต่่ าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เ กิ น ราคากลางครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 59,400 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.สระบัวจัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 2, 9 และ
ข้อ 12 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของ
ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ประจ่ า ปี 2560 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ า นวนเงิ น
575,000 บาท และเห็นชอบให้ ทต.สระบัวจัดหาจอแสดงผลชนิด LED TV ขนาด
40 นิ้ว ซึ่งเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกินราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องส่ า นั ก งบประมาณ ประจ่ า ปี 2561 ข้ อ 5.5.2 เป็ น จ่ า นวนเงิ น
26,200 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.สระบัว จัดหาตู้ส่าหรับจัดเก็บเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ (ขนาด 27 U) ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่ อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
เป็นจ่านวนเงิน 15,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ การบริ หารส่ วนต าบลกบิ นทร์ เ สนอโครงการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่ อ งพิม พ์ เครื่อ งส ารองไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ กระจายสั ญ ญาณ มีร ายละเอี ย ดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับงานสานักงาน

ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

29,800

3

89,400

15,800

1

15,800

ร้านอรัญก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส

29,800
29,950
30,000
ข้อ 10
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

ร้านอรัญก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส

15,800

15,880

16,000

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-6กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล

ประเภทอ้างอิง

ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1
5. เครื่องพิมพ์ Multifuntion
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

จานวน

รวม

20,800

1

20,800

6,100

1

6,100

7,600

6

45,600

2,750

7

19,250

5,700

1

5,700

ร้านอรัญก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส

ร้านอรัญก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส

7,600
7,680
7,700
ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

ราคาจัดหา

ร้านอรัญก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส

6,100
6,180
6,200
ข้อ 47
7,700
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

7. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

20,800
20,980
21,000
ข้อ 29
6,200
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

6. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ร้านอรัญก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส

2,750
2,780
2,800
ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

ร้านอรัญก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส

5,700

5,770

5,800

รวมวงเงินโครงการ 202,650 บาท
มติที่ประชุม

เนื่ องจาก อบต.กบิ นทร์ ได้ จั ดท่ ารายละเอี ยดในเอกสารการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ ประจ่ า ปี 2560 ของกระทรวงดิจิ ทัลฯ ที่ประชุ ม
จึงมีมติให้ อบต.กบินทร์ จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม
ครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

ส านั กงานจังหวัดปราจีนบุรี เสนอโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการขับเคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-7กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล

ประเภทอ้างอิง

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

ร้านภาคิน
คอมพิวเตอร์

ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

ร้านภาคิน
คอมพิวเตอร์

ร้านภาคิน
คอมพิวเตอร์

ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network

ร้านภาคิน
คอมพิวเตอร์

ร้านภาคิน
คอมพิวเตอร์

8

128,000

20,200

2

40,400

28,000

1

28,000

18,500

2

37,000

4,100

7

28,700

11,300

1

11,300

2,500

4

10,000

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

4,100
4,300
4,250
ข้อ 45
12,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

16,000

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

18,500
21,000
21,000
ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ

5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

รวม

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

28,000
30,000
30,000
ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านภาคิน
คอมพิวเตอร์

จานวน

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

20,200
22,000
22,000
ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

ราคาจัดหา

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

16,000
16,000
16,000
ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

7. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

11,300
12,000
12,000
ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

ร้านภาคิน
คอมพิวเตอร์

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

2,500

2,800

2,750

รวมวงเงินโครงการ 283,400 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ส่านักงานจังหวัดปราจีนบุรีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 7, 8, 9, 11, 39,
45 และข้อ 58 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน
283,400 บาท
/ ระเบียบวาระที่ 5…

-8ระเบียบวาระที่ 5

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

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายจรูญ ปงหาญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

