รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 4/๒๕๕9 วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นางอาฑิตยา
2. นายประดิษฐ์

ยิ่งสูง
พิทักษ์เสถียรกุล

3. นายสุทธิพงษ์
4. นายเดชฤทธิ์
5. จ.ส.ต.บรรดิษฐ์
6. นางโสภี
7. น.ส.นันทวัน
8. นางพนิดา
9. นายประพล
10. น.ส.จุฬาลักษณ์
11. นางปิยนุช

ศรีถัน
ถิตย์ฉาย
หมวดหอม
แพรสุรินทร์
ภุชฌงค์
จันทวงศ์
รัตนมาลา
ดีทองสุข
มงคล

สถิติจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปจ.
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปจ.
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
ดิฉัน นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 3/๒๕๕9 จ านวน 6 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาปรากฏว่ า ไม่ มี ค ณะกรรมการท่ า นใดขอแก้ ไ ข
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
/ ระเบียบวาระที่ 3…

-2ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

เรื่องเพื่อทราบ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559
ทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนเมษายน 2559 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 หน่วย 5 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.เขาไม้แก้ว จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 68,100 บาท
- สานักปลัด วงเงิน 59,650 บาท
- กองช่าง วงเงิน 8,450 บาท
(2) อบต.หัวหว้า จานวน 3 โครงการ วงเงินรวม 145,850 บาท
- กองคลัง วงเงิน 16,900 บาท
- สานักปลัด วงเงิน 57,800 บาท
- กองช่าง วงเงิน 71,150 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.เขาไม้แก้วเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานสานักงาน

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

31,900

15,950

1

15,950

4,250

1

4,250

7,550

1

7,550

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

15,950
16,000
17,000
ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (InKjet)

ร้านเฟรนด์
39

2

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

15,950
16,000
16,000
ข้อ 10
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)

ร้านเฟรนด์
39

15,950

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

4,250
4,300
4,300
ข้อ 47
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

7,550

7,900

7,600

-3รวมเป็นเงิน 59,650 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.เขาไม้แก้ ว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 7, 10, 39 และ ข้อ 47 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 59,650 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.เขาไม้แก้วเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ ขนาด A3

ข้อ 40
8,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

8,450

9,900

9,900

8,450

1

8,450

รวมเป็นเงิน 8,450 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.เขาไม้แก้ ว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 40 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของกระทรวง ICT
เป็นจ่านวนเงิน 8,450 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.หัวหว้าเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ข้อ 49
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพิ้งค์คอมพิวเตอร์

ร้านใบตองสเตชั่น

ร้านบูม
คอมแอนด์ออดิโอ

16,900

17,000

17,000

จานวน รวม
16,900 1 16,900

ราคาจัดหา

รวมเป็นเงิน 16,900 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.หัวหว้า ได้จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่อ งพิมพ์ Multifunction ในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ที่ประชุมจึงมีมติให้ อบต.หัวหว้า จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหา
เครื่ องพิม พ์ Multifunction ให้ ครบถ้ว นถู กต้ อ งแล้ว ให้ เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
/ ฝ่ายเลขานุการ…

-4ฝ่ายเลขานุการ

อบต.หัวหว้าเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ข้อ 9
29,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพิ้งค์คอมพิวเตอร์

ร้านใบตอง สเตชั่น

ร้านบูม
คอมแอนด์อดิโอ

29,800

29,900

30,000

จานวน
รวม
28,900
2
57,800

ราคาจัดหา

รวมเป็นเงิน 57,800 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.หัวหว้าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 9 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2559 ของกระทรวง ICT เป็ น จ่ า นวนเงิ น
57,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.หัวหว้าเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อ 9
29,000
สาหรับงานระมวลผล
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพิ้งค์คอมพิวเตอร์ ร้านใบตอง สเตชั่น
ร้านบูม
แบบที่ 2 (จอขนาด
คอมแอนด์
อดิโอ
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
29,800
29,900
30,000
2. เครื่องพิมพ์ชนิด
ข้อ 42
7,900
เลเซอร์/ชนิด LED
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพิ้งค์คอมพิวเตอร์ ร้านใบตอง สเตชั่น
ร้านบูม
ขาวดา (30 หน้า/
คอมแอนด์
อดิโอ
นาที)
5,900
7,200
7,500
3. เครื่องพิมพ์
ข้อ 47
7,900
Multifunction
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านบูม
แบบฉีดหมึก (InKjet) ร้านพิ้งค์คอมพิวเตอร์ ร้านใบตอง สเตชั่น

จานวน
รวม
28,900
2
57,800

ราคาจัดหา

5,900

1

5,900

7,450

1

7,450

คอมแอนด์อดิโอ

7,450

7,550

7,600

รวมเป็นเงิน 71,150 บาท
/ มติที่ประชุม…

-5มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.หัวหว้าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 9, 42 และข้อ 47 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 71,150 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

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

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

