รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นายจรัสชัย
2. นายประดิษฐ์

โชคเรืองสกุล
พิทักษ์เสถียรกุล

3. นายสุทธิพงษ์
4. นายจีรศักดิ์
5. นายประสิทธิชัย
6. น.ส.พาณิภัค
7. ส.อ.สุชาติ
8. นางโสภี
9. นายสรรชาย
10. นายสมฤกษ์
11. นายประพล
12. นายพงษ์ศักดิ์
13. นางจารุณี

ศรีถัน
เครืออ้น
ชุ่มช่อง
วันดี
กันเที้ยม
แพรสุรินทร์
ช่วงโชติ
กิมฮั่นเจริญ
รัตนมาลา
ตระการเจริญพร
วายลม

หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปจ.
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
กระผม นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่
ประธานแทน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ วเตอร์ จั ง หวั ดปราจี น บุรี ค รั้ง ที่ 2/๒๕๕9 จ านวน 11 หน้ า เพื่อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาปรากฏว่ า ไม่ มี ค ณะกรรมการท่ า นใดขอแก้ ไ ข
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
/ ระเบียบวาระที่ 3…

-2ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนมีนาคม 2559 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 6 หน่วย 6 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.บางกระเบา จานวน 1 โครงการ วงเงิน 13,200 บาท
(2) ทต.นาดี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 822,000 บาท
(3) อบต.กรอกสมบูรณ์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 52,900 บาท
(4) อบต.โคกไทย จานวน 1 โครงการ วงเงิน 98,200 บาท
(5) อบต.ย่านรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 66,750 บาท
(6) อบต.ท่าตูม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,875,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.บางกระเบาเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์สานักงานของ
อบต.บางกระเบา มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
๑. จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

ข้อ 50
3,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

3,300

3,300

3,300

3,300

4

13,200

รวมเป็นเงิน 13,200 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บางกระเบา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 50 และเป็ นราคาต่่ า สุ ดตามที่ เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT
เป็นจ่านวนเงิน 13,200 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.นาดี เสนอโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 25
20,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

20,000

1

20,000

ประเภทอ้างอิง

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด (สานักงานใหญ่)

ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ซิสเท็มแอนด์
เซอร์วิส

2

20,500

20,000

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ

6,000

1

6,000

52,000

8

416,000

79,000

1

79,000

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

1

17,000

ประเภทอ้างอิง

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด (สานักงานใหญ่)

ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ซิสเท็มแอนด์
เซอร์วิส

6,000
6,000
6,000
CCTV ข้อ 6
52,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
บ.ยูทัช เทคโนโลยี
ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ติดตั้งภายนอกอาคาร
จากัด
จากัด (สานักงานใหญ่)
ซิสเท็มแอนด์
(Outdoor Fixed Network
เซอร์วิส
Camera) แบบที่ 2
52,000
52,000
52,000
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
CCTV ข้อ 11
79,000
เครือข่าย (NVR-Network
เปรียบเทียบ 3 รายการ
Video Recorder) แบบ 16 บ.ฟูลเวลกรุ๊ป บ.ยูทัช เทคโนโลยี ร้าน พีแอนด์เอ็ม
จากัด
จากัด (สานักงานใหญ่)
ซิสเท็มแอนด์
ช่อง
เซอร์วิส

79,000

79,000

79,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

17,000

17,000

17,000

17,000

รวมเป็นเงิน 538,000 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 284,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 822,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ทต.นาดี จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณลั กษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง ICT ข้อ 25, 53 และเป็นราคา
ต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 26,000 บาท และเห็นชอบ
ให้ ทต.นาดี จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวง ICT ข้อ 6 และข้อ 11 และเป็น
ราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของระบบกล้อง
วงจรปิด ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 495,000 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.นาดี จัดหาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด 40 นิ้ว
ในกรณี ไม่ มี ราคาตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที่ มี คุ ณลั กษณะพื้ น ฐานตามที่ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน
17,000 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…
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อบต.กรอกสมบู รณ์ เสนอโครงการจัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง และจั ดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิ ด Dot Matrix
Printer แบบแคร่ยาว จานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะ
จัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแคร่ยาว

ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

29,900
ข้อ 35

30,000

จานวน รวม
29,900 1 29,900

ราคาจัดหา

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

30,000
23,000

23,000

1

23,000

เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.ดี-เวิร์ส ก๊อปปี้เออร์
(ประเทศไทย) จากัด
สาขา ปราจีนบุรี

บ.เอลิท พริ้นเตอร์

ร้านไอคอน
คอมพิวเตอร์

23,000

26,750

27,820

รวมเป็นเงิน 52,900 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.กรอกสมบูรณ์ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 9 และข้อ 35 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 52,900 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.โคกไทย เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไปของอบต.โคกไทย มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ข้อ 8
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพิ้งค์คอมพิวเตอร์

22,800
ข้อ 9

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

ราคาจัดหา

22,800

จานวน
รวม
3
68,400

ร้านใบตอง
สเตชั่น

22,900

23,000
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้านพิ้งค์คอมพิวเตอร์

ร้านบูมคอมแอนด์
ออดิโอ

ร้านใบตอง
สเตชั่น

29,800

29,900

30,000

29,800

1

29,800

รวมเป็นเงิน 98,200 บาท
/ มติที่ประชุม…

-5มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.โคกไทย จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 8 และข้อ 9 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 98,200 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.ย่านรีเสนอโครงการ 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
สานักงาน 2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล 3. จัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
สานักงาน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล
3. เครื่องสแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 2

ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ข้อ 10
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านไอที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

16,900
ข้อ 11
ร้านไอที
เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

17,000

17,000
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

20,950
ข้อ 48

จานวน
รวม
16,900
1
16,900

ราคาจัดหา

20,950

1

20,950

28,900

1

28,900

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

21,000

21,000
29,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้านไอที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

29,000

28,900

29,000

รวมเป็นเงิน 66,750 บาท
มติที่ประชุม

เนื่ องจาก อบต.ย่ า นรี ได้ จัดท่ารายละเอี ยดในเอกสารการจั ดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ใ นครั้ ง นี้ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว นชั ด เจน ที่ ป ระชุ ม จึง มี ม ติใ ห้ อบต.ย่ า นรี
จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วนชัดเจน และ
เมื่อ อบต.ย่านรี จัดท่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว ถือว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้
อบต.ย่านรี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ
พื้นฐานฯ ของกระทรวง ICT ข้อ 10, 11 และข้อ 48 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่เ กิ นราคากลางครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี
2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 66,750 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.ท่ า ตู ม เสนอโครงการจั ดซื้ อ กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) อบต.ท่ า ตู ม
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-6กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
๑. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ

6,000

2

12,000

22,000

26

572,000

79,000

2

158,000

ประเภทอ้างอิง

ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ซิสเท็มแอนด์
เซอร์วิส

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบอินฟราเรดสาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor IP Infrared
Camera) แบบที่ 1
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (NVR-Network
Video Recorder) แบบ 16
ช่อง

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด (สานักงานใหญ่)

บ.ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

6,000
6,000
6,000
CCTV ข้อ 7
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ซิสเท็มแอนด์
เซอร์วิส

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด (สานักงานใหญ่)

บ.ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

22,000
22,000
22,000
CCTV ข้อ 11
79,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ซิสเท็มแอนด์
เซอร์วิส

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด (สานักงานใหญ่)

บ.ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

79,000

79,000

79,000

รวมเป็นเงิน 742,000 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 1,133,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,875,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ท่าตูม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง ICT ข้อ 53 และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี
2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 12,000 บาท และเห็นชอบให้ อบต.
ท่าตูม จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวง ICT ข้อ 7 และข้อ 11 และเป็นราคา
ต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของระบบกล้องวงจรปิด
ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 730,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

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

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

