รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 5/๒๕60 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 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. น.ส.ปัญชลีย์
พงษ์ปรีดาภัสร์ ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายประสิทธิชัย
ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. น.ส.วิจิตร
หลงชิน
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
6. ส.อ.สุชาติ
กันเที้ยม
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางโสภี
แพรสุรินทร์ ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.นันทวัน
ภุชฌงค์
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายปรีชา
มีทรัพย์
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. นางวรรณวนัช
2. นางสาวรุ่งนภา
3. นางรัชนีวรรณ์
4. นายอภิชาติ
5. นายอนุชา
6. นางกัญญภา
7. นายชัยพฤกษ์
8. นายจิระพันธ์

ทองคา
บุญนาดี
สืบจากปล้อง
คล้ายสุบรรณ
ดาวศรี
พิมพงษ์
ขุนเณร
โสมนัส

ผู้แทนเทศบาลตาบลสระบัว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
ผู้แทนเทศบาลตาบลนาดี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกมะกอก

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
/ ระเบียบวาระที่ 1…

-2ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
ดิฉัน นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวั ส ดิ์ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 4/๒๕60 จ านวน 5 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนสิ งหาคม 2560 มีหน่ว ยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 10 หน่วยงาน 11 โครงการ ดังนี้
(1) ทต.สระบัว จานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,804,952 บาท
(2) อบต.ศรีมหาโพธิ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 394,723 บาท
(3) อบต.บ้านหอย จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 484,700 บาท
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 1 โครงการ วงเงิน 357,600
บาท
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 1 โครงการ วงเงิน 127,100
บาท
(4) ทต.นาดี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 189,700 บาท
(5) อบต.ดงขี้เหล็ก จานวน 1 โครงการ วงเงิน 420,000 บาท
(6) อบต.กรอกสมบูรณ์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 132,680 บาท
(7) อบต.หนองโพรง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 124,869 บาท
(8) ทต.โคกมะกอก จานวน 1 โครงการ วงเงิน 433,185 บาท
(9) อบจ.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 380,370 บาท
(10) สนจ.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 42,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลสระบัวเสนอโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (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

บ.นวคุณ ซิสเท็ม
จากัด

หจก.มหาชัย
ไอที

5,778

6,206

5,885

5,778

8

46,224

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

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

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

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

บ.นวคุณ ซิสเท็ม
จากัด

หจก.มหาชัย
ไอที

12,840
13,910
CCTV ข้อ 8
เปรียบเทียบ 3 รายการ

13,375
43,000

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ บ.นวคุณ ซิสเท็ม
ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด
จากัด
อาคาร (Outdoor Fixed
42,800
46,010
Network Camera)
แบบที่ 3
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
CCTV ข้อ 11
เครือข่าย (Network Video
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ บ.นวคุณ ซิสเท็ม
Recorder) แบบ 8 ช่อง

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

12,840

1

12,840

42,800

16

684,800

23,968

2

47,936

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

11,899

1

11,899

15,997

1

15,997

หจก.มหาชัย
ไอที

46,010
24,000

ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

จากัด

หจก.มหาชัย
ไอที

23,968

25,680

25,680

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 27 U)
2. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่าย
กลางแบบ Gigabit
Network Switch POE

เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์
ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

บ.นวคุณ ซิสเท็ม
จากัด

หจก.มหาชัย
ไอที

11,899

25,680

21,400

บ.เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์
ซิสเต็ม เซอร์วิส จากัด

บ.นวคุณ ซิสเท็ม
จากัด

หจก.มหาชัย
ไอที

15,997

24,610

19,260

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 819,696 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 985,256 บาท รวมวงเงินโครงการ 1,804,952 บาท
มติที่ประชุม

เนื่ อ งจาก ทต.สระบั ว ได้ จั ด ท ารายละเอี ย ดในเอกสารการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิด ประจาปี 2559 ของกระทรวง DE ที่ประชุมจึงมีมติให้ ทต.สระบัว จั ด ท า
รายละเอี 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 งแล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี ม หาโพธิ เ สนอโครงการจั ด ซื้ อ กล้ อ งวงจรปิ ด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

รวม

จานวน

5,350

1

5,350

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
21,667.5
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก ร้านพีแอนด์เอ็ม ซีซีทีวี บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จ
ากั
ด
(ส
านั
ก
งานใหญ่
)
(สานักงานใหญ่)
จากัด
อาคาร (Outdoor Fixed
21,667.50
21,935
21,721
Network Camera) แบบที่
1
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
CCTV ข้อ 12
74,000
73,028
เครือข่าย (Network Video
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
Recorder) แบบ 16 ช่อง ร้านพีแอนด์เอ็ม ซีซีทีวี บ.ยูทัส เทคโนโลยี

8

173,340

1

73,028

9,095

1

9,095

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ร้านพีแอนด์เอ็ม ซีซีทีวี
(สานักงานใหญ่)

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด (สานักงานใหญ่)
จากัด

5,350
5,564
5,457
CCTV ข้อ 6
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

(สานักงานใหญ่)

4. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

จากัด (สานักงานใหญ่)

จากัด

73,028
73,830
73,295
CCTV ข้อ 13
9,400
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม ซีซีทีวี
(สานักงานใหญ่)

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด (สานักงานใหญ่)

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

9,095

9,309

9,202

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 15 U)

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม ซีซีทีวี
(สานักงานใหญ่)

บ.ยูทัส เทคโนโลยี จากัด
(สานักงานใหญ่)

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

9,416

9,523

9,630

9,416

1

9,416

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 270,229 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 124,494 บาท รวมวงเงินโครงการ 394,723 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.ศรี มหาโพธิได้จัดทารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิด ประจาปี 2559 ของกระทรวง DE ที่ประชุมจึงมีมติให้ อบต.ศรีมหาโพธิ
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 งแล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
/ ฝ่ายเลขานุการ…

-5ฝ่ายเลขานุการ

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นหอยเสนอโครงการติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด
(CCTV) ภายในสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย มีรายละเอียดของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ข้อ 29
6,200
(L2 Switch) ขนาด 24
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ส.มะลิวัลย์ หจก.เอส.เอ.โอ. บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
ช่อง แบบที่ 1
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

2. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

1

6,000

4,500

1

4,500

16,500

3

49,500

21,500

4

86,000

73,000

1

73,000

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

แอนด์ เซอร์วิส จากัด

6,000
9,000
9,000
ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

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

คอนทรัคชัน

6,000

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

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.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

73,000

74,000

74,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 6 U)
2. จอภาพแบบ LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า
32 นิ้ว

เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

4,000

4,000

4,000

หจก.ส.มะลิวัลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง

หจก.เอส.เอ.โอ.
คอนทรัคชัน

บ. จีเอ็ม เทคโนโลยี เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

13,500

13,500

13,900

4,000

1

4,000

13,500

1

13,500

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 236,500 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 121,100 บาท รวมวงเงินโครงการ 357,600 บาท
/ มติที่ประชุม…

-6มติที่ประชุม

เนื่ องจาก อบต.บ้ านหอยได้ จั ดท ารายละเอี ยดในเอกสารการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 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 งแล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอยเสนอโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย มีรายละเอียดของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
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

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

เนื่องจาก อบต.บ้านหอย ได้ จัดทารายละเอี 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
วงจรปิด ประจ าปี 2559 ของกระทรวง DE ที่ประชุมจึงมีมติใ ห้ 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

เทศบาลตาบลนาดีเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีไม่มีราคา…

-7กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องจดหน่วยน้า
แบบมือถือ

เปรียบเทียบ 3 รายการ
SUBTOTAL
CO.,LTD.

บริษัท เวริสมาร์ท
เทคโนโลยี จากัด

ร้าน น้าซอฟแวร์

66,100

65,500

64,900

2. เครื่องพิมพ์พกพา
แบบไร้สาย

SUBTOTAL
CO.,LTD.

บริษัท เวริสมาร์ท
เทคโนโลยี จากัด

ร้าน น้าซอฟแวร์

30,200

30,100

29,950

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

64,900

2

129,800

29,950

2

59,900

รวมวงเงินโครงการ 189,700 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เ ทศบาลต าบลนาดี จั ดหาเครื่ องจดหน่ วยน้ าแบบมื อถื อ และ
เครื่องพิมพ์พกพาแบบไร้สาย ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีคุณลั กษณะ
พื้ น ฐานตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ และเป็ น ราคาต่ าสุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการฯ เป็นจานวนเงิน 189,700 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็กเสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

ข้อ 56
3,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ. กรีนโปรดักส์

2. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

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

บ.พีเค 89

บ. กรีนโปรดักส์

บ.พีเค 89

บ.เอกะมิติโซลูชั่น

18,000

26,000

30,000

CCTV ข้อ 12
74,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.พีเค 89

9,000

2,000

3

6,000

18,000

9

162,000

30,900

3

92,700

2,800

9

25,200

บ.เอกะมิติโซลูชั่น

2,000
3,000
3,100
CCTV ข้อ 7
35,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

บ. กรีนโปรดักส์

3

บ.เอกะมิติโซลูชั่น

3,000
7,500
8,000
ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ. กรีนโปรดักส์

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 2
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

บ.พีเค 89

3,000

บ.เอกะมิติโซลูชั่น

30,900
35,000
37,000
CCTV ข้อ 13
9,400
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ. กรีนโปรดักส์

บ.พีเค 89

บ.เอกะมิติโซลูชั่น

2,800

3,000

3,500

/ กรณีไม่มีราคา…

-8กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 9 U)

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

บ. กรีนโปรดักส์

บ.พีเค 89

บ.เอกะมิติโซลูชั่น

5,000

8,000

9,000

5,000

จานวน

รวม

3

15,000

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 294,900 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 110,100 บาท รวมวงเงินโครงการ 420,000 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.ดงขี้เหล็ก 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.ดงขี้เหล็ก
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

องค์ การบริ หารส่ วนต าบลกรอกสมบู รณ์ เสนอโครงการจั ดซื้ อกล้ องวงจรปิ ด
(CCTV) มีรายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 1

CCTV ข้อ 1
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

16,585

16,692

16,999.09

16,585

8

132,680

รวมวงเงินโครงการ 132,680 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.กรอกสมบูรณ์ 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 ประจาปี 2559 ของกระทรวง DE ที่ประชุมจึงมีมติให้ อบต.กรอกสมบูรณ์
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

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรงเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-9กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที)
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี
แบบ Network
5. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

15,729

1

15,729

29,425

2

58,850

7,597

1

7,597

11,556

3

34,668

2,675

3

8,025

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

7,597
7,704
7,757
ข้อ 45
12,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

รวม

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

29,425
29,532
29,639
ข้อ 42
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

จานวน

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

15,729
15,743
15,836
ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ราคาจัดหา

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

11,556
11,663
11,770
ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

2,675

2,728.50

2,739.20

รวมวงเงินโครงการ 124,869 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.หนองโพรง ได้จัดทารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 ของกระทรวงดิจิ ทัลฯ ที่ประชุ ม
จึงมีมติให้ อบต.หนองโพรง จัดทารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม
ครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลโคกมะกอกเสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน
5 ตัว บริเวณเทศบาลตาบลโคกมะกอก มีรายละเอียดของอุปกรณ์ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 59
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

- 10 กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 3
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

CCTV ข้อ 8
43,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

หจก.กรีน
มัลติเทค

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

41,730

42,000

43,000

CCTV ข้อ 11
24,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

หจก.กรีน
มัลติเทค

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

21,400

23,000

22,000

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

41,730

5

208,650

21,400

1

21,400

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 6U)

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

หจก.กรีน
มัลติเทค

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

9,416

9,523

9,630

9,416

1

9,416

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 239,466 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 193,719 บาท รวมวงเงินโครงการ 433,185 บาท
มติที่ประชุม

เนื่ องจาก ทต.โคกมะกอกได้จั ดทารายละเอียดในเอกสารการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ องโทรทั ศ น์ วงจรปิ ด
ประจ าปี 2559 ของกระทรวงดิจิ ทั ลฯ ที่ประชุ มจึ งมี มติ ให้ ทต.โคกมะกอกจั ด ท า
รายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดปราจี นบุ รี เ สนอโครงการติ ด ตั้ ง กล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง มีรายละเอียดของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA

ข้อ 60
13,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. วัน ทู
เนทเวิร์ค

บ.เทคโนโลยี อินโนเวชั่น
โซลูชั่นส์ จาดัด

หจก.รัตนรัตน์
เคเบิ้ลลิ้งค์

12,920

13,000

13,000

12,920

1

12,920

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

- 11 กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 2
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

CCTV ข้อ 2
27,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. วัน ทู
เนทเวิร์ค

บ.เทคโนโลยี อินโนเวชั่น
โซลูชั่นส์ จาดัด

หจก.รัตนรัตน์
เคเบิ้ลลิ้งค์

27,000

27,000

27,000

CCTV ข้อ 12
74,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. วัน ทู
เนทเวิร์ค

บ.เทคโนโลยี อินโนเวชั่น
โซลูชั่นส์ จาดัด

จานวน

รวม

27,000

8

216,000

74,000

1

74,000

9,400

1

9,400

หจก.รัตนรัตน์
เคเบิ้ลลิ้งค์

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

4. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

ราคาจัดหา

หจก. วัน ทู
เนทเวิร์ค

บ.เทคโนโลยี อินโนเวชั่น
โซลูชั่นส์ จาดัด

หจก.รัตนรัตน์
เคเบิ้ลลิ้งค์

9,400

9,400

9,400

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 312,320 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 68,050 บาท รวมวงเงินโครงการ 380,370 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่า คุณ ลักษณะพื้น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ค อมพิวเตอร์ ประจาปี
2560 ข้อ 60 และเป็นราคาต่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจานวนเงิน
12,920 บาท และเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดหาระบบ
กล้องวงจรปิดที่มีคุณลั กษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 2, 12 และข้อ 13 และเป็นราคาต่าสุดตามที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของระบบกล้องวงจรปิด ประจาปี 2559
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจานวนเงิน 299,400 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

สานักงานจังหวัดปราจีนบุรีเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การปฏิ บั ติ ร าชการของจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านแอดวานด์ คอม
แอนด์ เทคโนโลยี

ร้าน ก.สุขเจริญ
พานิช

หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

20,000

21,000

19,500

20,000

1

20,000

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

- 12 กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังพิมพ์
(Ink Tank Printer)

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านแอดวานด์ คอม
แอนด์ เทคโนโลยี

ร้าน ก.สุขเจริญ
พานิช

หจก.ไจแอนท์ บลู ซิส
เท็มส์

3,800

3,950

4,200

ราคาจัดหา

3,800

จานวน

รวม

6

22,800

รวมวงเงินโครงการ 42,800 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ส านั ก งานจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
คุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 39
และเป็นราคาต่ าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เ กิ น ราคากลางครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจานวนเงิน 22,800บาท
ส่ ว นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก ส าหรั บ งานประมวลผล ให้ ส านั กงานจั งหวั ด
ปราจีนบุรีจัดหาที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ ข้อ 11 ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นราคาต่าสุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัย
จึงให้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นราคาในลาดับถัดไป เป็นจานวนเงิน 20,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

