รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นายภิญโญ
2. นายจรัสชัย
3. นายประดิษฐ์

ประกอบผล
โชคเรืองสกุล
พิทักษ์เสถียรกุล

4. นายพิภพ
5. นายประสิทธิชัย
6. ส.อ.สุชาติ
7. น.ส.ดวงใจ
8. น.ส.นันทวัน
9. นายสรรชาย
10. นายชาญชัย
11. นางจารุณี

แสนบาล
ชุ่มช่อง
กันเที้ยม
กันทะวงค์
ภุชฌงค์
ช่วงโชติ
จินดาสถาพร
วายลม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปจ.
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปจ.
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายสุทธิพงษ์
ศรีถัน
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
4. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.พรทิภา
2. นายศักดิ์ชัย
3. น.ส.ขวัญใจ
4. นายเจษฎา
5. นายเฉลิมศักดิ์

ตันมาก
โกยรัมย์
ส่องแสงจันทร์
เทียนน้อย
หริตวร

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
ผู้แทนสานักงานเทศบาลตาบลโคกปีบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
ผู้แทนสานักงานเทศบาลตาบลเมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
กระผม นายภิญ โญ ประกอบผล รองผู้ว่า ราชการจัง หวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่
ประธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ วเตอร์จั ง หวัด ปราจี น บุ รี ครั้ ง ที่ 1/๒๕๕9 จ านวน 18 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาปรากฏว่ า ไม่ มี ค ณะกรรมการท่ า นใดขอแก้ ไ ข
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อทราบ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นาร่างเกณฑ์ราคากลาง
และคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2559 ครั้ง ที่ 2
ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ www.mict.go.th
ทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 7 หน่วย ๑3 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.ทุ่งโพธิ์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 900,000 บาท
(2) อบต.นาดี จานวน 3 โครงการ วงเงินรวม 29,750 บาท
- กองส่งเสริมการเกษตร วงเงิน 22,770 บาท
- กองคลัง วงเงิน 3,690 บาท
- สานักปลัด วงเงิน 3,290 บาท
(3) อบต.วังท่าช้าง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 6,180 บาท
(4) ทต.โคกปีบ จานวน 4 โครงการ วงเงินรวม 123,100 บาท
- งานบริหารทั่วไป สานักปลัด วงเงิน 36,800 บาท
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ สานักปลัด วงเงิน 27,000 บาท
- งานไฟฟ้าถนน กองช่าง วงเงิน 32,300 บาท
- กองการศึกษา วงเงิน 27,000 บาท
(5) อบต.คาโตนด จานวน 1 โครงการ วงเงิน 84,600 บาท
(6) ทต.เมืองเก่า จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 1,200,000 บาท
- กองช่าง วงเงิน 900,000 บาท
- สานักปลัด วงเงิน 300,000 บาท
(7) ปค.จ.ปจ. จานวน 1 โครงการ วงเงิน 128,000 บาท
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อบต.ทุ่งโพธิ์เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
๑. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ

6,000

1

6,000

51,000

8

408,000

78,000

1

78,000

8,000

1

8,000

ประเภทอ้างอิง

บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera)
แบบที่ 2

ร้านจิราวัฒน์
ร้านอาร์ม
เทรดดิ้ง
อิเล็คทริค แอนด์
ปริ้นติ้ง

6,000
6,100
6,100
CCTV ข้อ 6
52,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้านจิราวัฒน์
ร้านอาร์ม
เทรดดิ้ง
อิเล็คทริค แอนด์
ปริ้นติ้ง

51,000
51,500
52,000
CCTV ข้อ 11
79,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (NVR-Network Video
บริษัท กรีนโปรดักส์ ร้านจิราวัฒน์
Recorder) แบบ 16 ช่อง
เทคโนโลยี จากัด

๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด
8 ช่อง

เทรดดิ้ง

ร้านอาร์ม
อิเล็คทริค แอนด์
ปริ้นติ้ง

78,000
78,500
79,000
CCTV ข้อ 12
9,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

8,000

ร้านจิราวัฒน์
ร้านอาร์ม
เทรดดิ้ง
อิเล็คทริค แอนด์
ปริ้นติ้ง

9,100

9,100

รวมเป็นเงิน 500,000 บาท และอุปกรณ์อื่น ๆ อีก 400,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ทุ่งโพธิ์ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง ICT ข้อ 53 และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี
2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิ น 6,000 บาท และเห็น ชอบให้
อบต.ทุ่งโพธิ์ จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวง ICT ข้อ 6, 11 และข้อ 12 และ
เป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของระบบกล้อง
วงจรปิด ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 494,000 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…
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อบต.นาดี เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองส่งเสริมการเกษตร มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา
ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/
นาที)

ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านไอที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

15,990

16,000

16,500

ข้อ 38

3,700

ราคาจัดหา

จานวน

15,990

1

รวม
15,990

3,690

1

3,690

3,090

1

3,090

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านไอที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

3,690

3,700
ข้อ 52
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

3,700
3,100

ร้านไอที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

3,090

3,100

3,100

รวมเป็นเงิน 22,770 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.นาดี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 7, 38 และข้อ 52 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT
เป็นจ่านวนเงิน 22,770 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.นาดี เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองคลัง มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/
นาที)

ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ข้อ 38
3,700
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านไอที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

ห้างหุ้นส่วนไอ
ที เทอร์มินอล

3,690

3,700

3,700

จานวน รวม
3,690 1
3,690

ราคาจัดหา

รวมเป็นเงิน 3,690 บาท

/ มติที่ประชุม…
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เห็นชอบให้ อบต.นาดี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 38 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็ นจ่ านวนเงิ น
3,690 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.นาดี เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสานักปลัด มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. จอภาพแบบ
LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว

ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ข้อ 50
3,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านไอที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

3,290

3,450

3,300

ราคาจัดหา

3,290

จานวน รวม
1
3,290

รวมเป็นเงิน 3,290 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.นาดี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 50 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็ นจ่ านวนเงิ น
3,290 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.วังท่าช้างเสนอโครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
มีรายละเอียดของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด
800 VA

ประเภทอ้างอิง
ข้อ 52
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคา MICT
3,100

ร้านไอที
เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

3,090

3,100

3,100

จานวน
3,090
2

ราคาจัดหา

รวม
6,180

รวมเป็นเงิน 6,180 บาท
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ อบต.วัง ท่าช้ าง จัด หาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีคุ ณลัก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 52 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 6,180 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…

-6ฝ่ายเลขานุการ

ทต.โคกปี บ เสนอโครงการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ส าหรั บไว้ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานและประมวลผล ของงานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบล
โคกปีบ มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา
จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ
Network

ข้อ 8
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านใบตอง
สเตชั่น

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

22,800

1

22,800

1

14,000

ร้านพิงค์
คอมพิวเตอร์

23,000
22,900
22,800
ข้อ 42
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านใบตอง
สเตชั่น

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

ร้านพิงค์
คอมพิวเตอร์

16,000

15,900

14,000

14,000

รวมเป็นเงิน 36,800 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.โคกปีบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 8 และข้อ 42 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อ คณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 36,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.โคกปี บ เสนอโครงการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ส าหรั บไว้ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานและประมวลผล ของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สานักปลัด เทศบาล
เทศบาลตาบลโคกปีบ มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา
จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)

ข้อ 8
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านใบตอง
สเตชั่น

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

22,800

1

22,800

1

4,200

ร้านพิงค์
คอมพิวเตอร์

23,000
22,900
22,800
ข้อ 36
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านใบตอง
สเตชั่น

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

ร้านพิงค์
คอมพิวเตอร์

4,300

4,250

4,200

4,200

รวมเป็นเงิน 27,000 บาท
/ มติที่ประชุม…

-7มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.โคกปีบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 8 และข้ อ 36 และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 27,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.โคกปี บ เสนอโครงการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ส าหรั บไว้ ใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ ง านและประมวลผล ของงานไฟฟ้ า ถนน กองช่ า ง เทศบาลตาบลโคกปี บ
มีรายละเอียดของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา
จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3

ข้อ 8
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านใบตอง
สเตชั่น

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

22,800

1

22,800

1

9,500

ร้านพิงค์
คอมพิวเตอร์

23,000
22,900
22,800
ข้อ 37
9,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านใบตอง
สเตชั่น

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

ร้านพิงค์
คอมพิวเตอร์

9,800

9,850

9,500

9,500

รวมเป็นเงิน 32,300 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.โคกปีบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 8 และข้ อ 37 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 32,300 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.โคกปี บ เสนอโครงการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ส าหรั บไว้ ใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ ง านและประมวลผล ของกองการศึ ก ษา มี ร ายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา
จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)

ข้อ 8
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านใบตอง
สเตชั่น

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

ร้านพิงค์
คอมพิวเตอร์

23,000

22,900

22,800

22,800

1

22,800

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-8กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)

ประเภทอ้างอิง

ราคาMICT

ข้อ 36
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านใบตอง
สเตชั่น

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

ร้านพิงค์
คอมพิวเตอร์

4,300

4,250

4,200

ราคาจัดหา

จานวน

4,200

1

รวม
4,200

รวมเป็นเงิน 27,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.โคกปีบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 8 และข้ อ 36 และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 27,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.คาโตนดเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา
จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล

ข้อ 8
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

21,900

1

21,900

20,900

3

62,700

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

21,900
22,000
22,000
ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

20,900

21,000

21,000

รวมเป็นเงิน 84,600 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.ค่ า โตนด จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 8 และข้ อ 11 และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการฯ ซึ่ ง ไม่เ กิ น ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจ่ า ปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 84,600 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.เมืองเก่า เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
บริเวณสี่แยกสามทหาร มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-9กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
๑. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ

6,100

1

6,100

52,000

12

624,000

79,000

1

79,000

9,100

4

36,400

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

1

20,000

ประเภทอ้างอิง

ร้านศุภพร
พาณิชย์

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera)
แบบที่ 2
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (NVR-Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด
8 ช่อง

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

6,100
6,200
6,500
CCTV ข้อ 6
52,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

52,000
52,100
52,200
CCTV ข้อ 11
79,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

79,000
79,100
79,150
CCTV ข้อ 12
9,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

9,100

9,200

9,200

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. จอภาพ LED ขนาด 40 นิ้ว

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

20,000

21,000

22,000

20,000

รวมเป็นเงิน 765,500 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 134,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.เมืองเก่า จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง ICT ข้อ 53 และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี
2558 ของกระทรวง ICT เป็ นจ่านวนเงิ น 6,100 บาท และเห็ นชอบให้
ทต.เมืองเก่า จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวง ICT ข้อ 6, 11 และข้อ 12 และ
เป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของระบบกล้อง
วงจรปิด ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 739,400 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.เมืองเก่า จัดหาจอภาพแบบ LED ขนาด 40 นิ้ว ในกรณี
ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 20,000 บาท

- 10 ฝ่ายเลขานุการ

ทต.เมืองเก่า เสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ภายในชุมชนนครกบินทร์, ชุมชนสามทหาร (หมู่บ้านก้องตะวัน)
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
๑. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA

ข้อ 52
3,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera)
แบบที่ 1
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด
8 ช่อง

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

6,000

17,500

8

140,000

12,000

2

24,000

9,000

2

18,000

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

2

18,000

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

17,500
19,000
18,000
CCTV ข้อ 10
24,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

2

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

3,000
3,000
3,000
CCTV ข้อ 5
36,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

3,000

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

12,000
14,000
12,000
CCTV ข้อ 12
9,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

9,000

9,100

9,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. จอภาพ LED ขนาด 32 นิ้ว

เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

9,000

10,000

9,000

9,000

รวมเป็นเงิน 206,000 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 94,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.เมืองเก่า จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง ICT ข้อ 52 และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี
2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิ น 6,000 บาท และเห็น ชอบให้
ทต.เมืองเก่า จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวง ICT ข้อ 5, 10 และข้อ 12 และ
เป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของระบบกล้อง
วงจรปิด ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 182,000 บาท

- 11 และเห็นชอบให้ ทต.เมืองเก่า จัดหาจอภาพแบบ LED ขนาด 32 นิ้ว ในกรณี
ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 18,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

ปค.จ.ปจ.เสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบูรณาการเพื่อขั บเคลื่อน
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

ประเภทอ้างอิง
ข้อ 7

ราคา MICT
16,000

ราคาจัดหา

16,000

จานวน
8

รวม
128,000

รวมเป็นเงิน 128,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ปค.จ.ปจ. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 7 ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภั ณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 128,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจาเดือนละ
1 ครั้งในวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 13.30 น. ยกเว้นกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือ
มีเหตุสุดวิสัย ประธานฯ สามารถเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษหรือเลื่อนวันและเวลา
ประชุมตามความเหมาะสมได้ และให้หน่วยงานที่จะเสนอโครงการในรอบนั้น จะต้อง
ส่งเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน
*********************************

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

