รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕60 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. น.ส.จันทร์เพ็ญ
รอดสวัสดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายบุญเต็ม
กัลยาพานิช ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.สุชาดา
กัมมารเจษฎากุล 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. น.ส.โชติกา
โนนใหญ่
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายชาญชัย
จินดาสถาพร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
12. น.ส.จุฬาลักษณ์ ดีทองสุข
ผู้แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
13. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายสุทธิพงษ์
ศรีถัน
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายนันทวิชญ์
2. นายนโม
3. น.ส.นริศรา
4. น.ส.วิราณี
5. น.ส.ปัทมา
6. นายจิรายุ
7. นายคณิต
7. น.ส.วิสาข์

ดวงแก้ว
แก้วเกษม
ภาวงษ์บน
สร้อยไซ
พันธ์ขุนทด
พันพลู
คงเมือง
อุ่นสกล

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
ผู้แทนเทศบาลตาบลโพธิ์งาม
ผู้แทนสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
/ ระเบียบวาระที่ 1…

-2ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
ดิฉัน นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวั ส ดิ์ ผู้ อานวยการกลุ่ มงานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าทีป่ ระธานแทน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 2/๒๕60 จ านวน 3 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนพฤษภาคม 2560 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 หน่วยงาน 5 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.บ้านหอย จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 487,700 บาท
- โครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ อบต.บ้านหอย วงเงิน

127,100 บาท
- โครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ อบต.บ้านหอย วงเงิน
360,600 บาท
(2) อบต.วังท่าช้าง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 110,660 บาท
(3) ทต.โพธิ์งาม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 493,520 บาท
(4) สนจ.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 197,500 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอยเสนอโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) ของ อบต.บ้านหอย มีรายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 1
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 1

CCTV ข้อ 1
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

16,500

17,000

17,000

CCTV ข้อ 6
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

21,500

22,000

22,000

16,500

2

33,000

21,500

3

64,500

-3รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 97,500 บาท และอุปกรณ์
อื่นๆ อีก 29,600 บาท รวมวงเงินโครงการ 127,100 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.บ้านหอย ได้จัดทารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ในครั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว น
ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิด ประจ าปี 2559 ของกระทรวง DE ที่ประชุมจึงมีมติให้ อบต.บ้านหอย
จั ด ท ารายละเอี ย ดในเอกสารการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของระบบ
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
แล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอยเสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
ภายในส านั ก งาน อบต.บ้ า นหอย มี ร ายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 1
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 1
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

16,500

17,000

17,000

CCTV ข้อ 6
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

21,500

22,000

22,000

CCTV ข้อ 12
74,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

4,500

16,500

3

49,500

21,500

4

86,000

73,000

1

73,000

9,000

1

9,000

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

74,000
75,000
74,000
CCTV ข้อ 13
9,400
เปรียบเทียบ 3 รายการ

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
หจก.ส.มะลิวัลย์
Switch) ขนาด 8 ช่อง

1

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

4,500
4,500
4,500
CCTV ข้อ 1
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

4,500

เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

9,000

9,000

9,000

/ รวมจานวนเงิน…
-4รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 226,000 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ
อีก 134,600 บาท รวมวงเงินโครงการ 360,600 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.บ้านหอย ได้จัดทารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ในครั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว น
ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิด ประจ าปี 2559 ของกระทรวง DE ที่ประชุมจึงมีมติให้ อบต.บ้านหอย
จั ด ท ารายละเอี ย ดในเอกสารการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของระบบ
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
แล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้างเสนอโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์และเครื่องสารองไฟฟ้า มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา
ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดาสาหรับ
กระดาษขนาด A3
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

3,290

2

6,580

52,900

1

52,900

7,690

1

7,690

8,990

1

8,990

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

52,900
53,000
53,000
ข้อ 47
7,700
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. ไอที
เทอร์มินอล

29,000

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

3,290
3,300
3,300
ข้อ 46
53,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

1

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

29,000
30,000
30,000
ข้อ 41
3,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

5. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

29,000

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

7,690
7,700
7,700
ข้อ 48
9,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

8,990

9,000

9,000

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
6. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

5,500

5,800

5,800

ราคาจัดหา

5,500

จานวน

1

รวม
5,500

รวมวงเงินโครงการ 110,660 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.วังท่าช้าง ได้จัดทารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี 2560 ของกระทรวง DE
ที่ประชุมจึ งมีมติให้ อบต.วังท่าช้าง จัดทารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.โพธิ์งาม เสนอโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ใน
การควบคุมและป้องกันเหตุ จานวน 10 จุด มีรายละเอียดของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ

2,800

4

11,200

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
21,900
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
หจก.เอ็มแอนด์ บริษัท ไอที โปรเจค บ. 304 คอมพิวเตอร์
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
เอ็
มคอมพิวเตอร์
ซิสเท็ม จากัด
จากัด
(Outdoor Fixed Network
22,000
21,950
21,900
Camera) แบบที่ 1
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
CCTV ข้อ 12
74,000
73,900
เครือข่าย (Network Video
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.เอ็มแอนด์ บริษัท ไอที โปรเจค บ. 304 คอมพิวเตอร์
Recorder) แบบ 16 ช่อง

10

219,000

1

73,900

หจก.เอ็มแอนด์
เอ็มคอมพิวเตอร์

2,800

บริษัท ไอที โปรเจค
ซิสเท็ม จากัด

บ. 304 คอมพิวเตอร์
จากัด

2,800
2,800
CCTV ข้อ 6
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

เอ็มคอมพิวเตอร์

ซิสเท็ม จากัด

จากัด

74,000

73,950

73,900

/ กรณีไม่มีราคา…

-6กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ 8 พอร์ต

เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.เอ็มแอนด์เอ็ม
คอมพิวเตอร์

บริษัท ไอที โปร
เจค ซิสเท็ม จากัด

บ. 304 คอมพิวเตอร์
จากัด

6,100

6,000

5,790

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ 16 พอร์ต

หจก.เอ็มแอนด์เอ็ม
คอมพิวเตอร์

บริษัท ไอที โปร
เจค ซิสเท็ม จากัด

บ. 304 คอมพิวเตอร์
จากัด

21,800

22,000

21,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย สานีแม่ข่าย

หจก.เอ็มแอนด์เอ็ม
คอมพิวเตอร์

บริษัท ไอที โปร
เจค ซิสเท็ม จากัด

บ. 304 คอมพิวเตอร์
จากัด

5,500

5,400

5,390

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย สานีลูกข่าย

หจก.เอ็มแอนด์เอ็ม
คอมพิวเตอร์

บริษัท ไอที โปร
เจค ซิสเท็ม จากัด

บ. 304 คอมพิวเตอร์
จากัด

5,000

4,800

4,750

5. ตู้เหล็กกันน้า

หจก.เอ็มแอนด์เอ็ม
คอมพิวเตอร์

บริษัท ไอที โปร
เจค ซิสเท็ม จากัด

บ. 304 คอมพิวเตอร์
จากัด

6,600

6,500

6,400

จานวน

รวม

5,790

4

23,160

21,000

2

42,000

5,390

4

21,560

4,750

4

19,000

6,400

4

25,600

ราคาจัดหา

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 435,420 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 58,100 บาท รวมวงเงินโครงการ 493,520 บาท
มติที่ประชุม

เนื่ องจาก ทต.โพธิ์ งาม ได้ จั ด ท ารายละเอี ยดในเอกสารการจั ดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ในครั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว น
ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิ ด ประจ าปี 2559 ของกระทรวง DE ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ใ ห้ ทต.โพธิ์ งาม
จั ด ท ารายละเอี ย ดในเอกสารการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของระบบ
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
แล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

ส านั กงานจังหวัดปราจีนบุรี เสนอโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการขับเคลื่ อ น
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาจัง หวั ดและกลุ่ ม จัง หวั ด ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังพิมพ์
(Ink Tank Printer)

ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านเซ็นเตอร์
เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์

21,900

4

87,600

4,000

2

8,000

ร้านพีโ
อคอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ทเวิร์ค

21,900
22,000
22,000
ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านเซ็นเตอร์
เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์

ร้านพีโ
อคอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ทเวิร์ค

4,000

4,300

4,300

-7รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 95,600 บาท และอุปกรณ์
อื่นๆ อีก 100,900 บาท รวมวงเงินโครงการ 196,500 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก สนจ.ปราจีนบุรี ได้จัดทารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของรายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมเพียง 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560
ของกระทรวง DE ที่ประชุมจึงมีมติให้ สนจ.ปราจีนบุรี จัดทารายละเอียดในเอกสาร
การจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ค รบถ้วนถูกต้อง แล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 14.20 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

