รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 7/๒๕60 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 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. ส.อ.สุชาติ
กันเที้ยม
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.มะลิวัลย์
สุขศิลา
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.นันทวัน
ภุชฌงค์
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.โชติกา
โนนใหญ่
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายสุรสิทธิ์
ศรีชื่น
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
10. น.ส.พิชญ์จิรา
ละมูล
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
11. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายสุทธิพงษ์
ศรีถัน
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายชัยพฤกษ์
2. นายจิระพันธ์
3. นายจิรายุ

ขุนเณร
โสมนัส
พันพลู

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกมะกอก
ผู้แทนเทศบาลตาบลโพธิ์งาม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
ดิฉัน นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวั ส ดิ์ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 6/๒๕60 จ านวน 8 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนกันยายน 2560 (รอบที่ 2) มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 3 หน่วยงาน 3 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.หนองโพรง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 124,869 บาท
(2) ทต.โคกมะกอก จานวน 1 โครงการ วงเงิน 433,185 บาท
(3) ทต.โพธิ์งาม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 492,093 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรงเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
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

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

2

58,850

7,597

1

7,597

11,556

3

34,668

2,675

3

8,025

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

29,425

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

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

15,729

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

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

1

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

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

15,729

-3มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.หนองโพรงจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 7, 9, 42,
45 และข้ อ 58 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ดตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ ซึ่ ง ไม่ เ กิ น
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวน
เงิน 124,869 บาท

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

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 3
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง

หจก.กรีน
มัลติเทค

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
หจก.กรีน
มัลติเทค

1

5,778

41,730

5

208,650

22,000

1

22,000

8,560

1

8,560

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

5,778
5,800
5,800
CCTV ข้อ 8
43,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

5,778

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

21,400
23,000
22,000
CCTV ข้อ 13
9,400
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน A.P.MULTIMEDIA
CO.,LTD

หจก.กรีน
มัลติเทค

บ.เอ็น วี ที เทคโนโลยี
กรุ๊ป จากัด

8,560

10,000

9,523

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

3,638

4,280

4,173

3,638

1

3,638

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 248,626 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 185,159 บาท รวมวงเงินโครงการ 433,785 บาท
/ มติที่ประชุม…
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เห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอกจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ ต่ ากว่ า คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2560 ข้ อ 59
และเป็นราคาต่่ าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เ กิ น ราคากลางครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 5,778 บาท
และเห็ น ชอบให้ ทต.โคกมะกอกจั ดหาระบบกล้ องวงจรปิ ดที่ มี คุ ณลั กษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 8,
11 และข้อ 13 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางของระบบกล้องวงจรปิด ประจ่าปี 2559 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวน
เงิน 239,210 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอก จัดหาตู้ส่าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด 6 U) ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่ อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุดตามที่ เสนอต่อคณะกรรมการฯ
เป็นจ่านวนเงิน 3,638 บาท
หมายเหตุ รายการอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง ในรายที่
เสนอราคาต่่ า สุ ด มี คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานไม่ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ่าปี พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวง DE จึงมีมติเห็นชอบในราคาเป็นล่าดับถัดมา

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลโพธิ์งามเสนอโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่ อ ใช้ ในการควบคุ ม และป้ อ งกั น เหตุ จ านวน 10 จุ ด มี รายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed
Network Camera)
แบบที่ 1
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

บริษัท ยูทัส
เทคโนโลยี จากัด

22,000

21,900

21,721

CCTV ข้อ 12
74,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

1

5,457

21,721

10

217,210

73,295

1

73,295

9,202

1

9,202

บริษัท ยูทัส
เทคโนโลยี จากัด

5,550
5,564
5,457
CCTV ข้อ 6
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

5,457

บริษัท ยูทัส
เทคโนโลยี จากัด

73,800
73,295
73,295
CCTV ข้อ 13
9,400
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

บริษัท ยูทัส
เทคโนโลยี จากัด

9,300

9,309

9,202

-5กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 15U)
2. จอภาพ LED 40 นิ้ว

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

บริษัท ยูทัส
เทคโนโลยี จากัด

12,840

12,840

12,840

ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จากัด

บริษัท ยูทัส
เทคโนโลยี จากัด

14,445

14,980

14,445

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

12,840

1

12,840

14,445

1

14,445

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 332,449 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 163,603 บาท รวมวงเงินโครงการ 496,052 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ทต.โพธิ์ งามจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณลั กษณะพื้ นฐาน
ไม่ ต่ ากว่ า คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2560 ข้ อ 59
และเป็นราคาต่่ าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เ กิ น ราคากลางครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 5,457 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.โพธิ์งามจัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 6, 12 และ
ข้อ 13 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของ
ระบบกล้ องวงจรปิ ด ประจ่ า ปี 2559 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ า นวนเงิ น
299,707 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.โพธิ์ งาม จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในกรณี ไม่มีราคา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1) ตู้ ส่ า หรั บจั ดเก็ บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ (ขนาด 15
U)
ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 12,840 บาท
2) จอภาพ LED 40 นิ้ว ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 14,445 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

