รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕62 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นายนฤพนธ์
ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายจักรกฤษ
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. น.ส.ปาจรีย์
คล่องใจ
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสิทธิชัย ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอภิเดช
สระบัว
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธนพันธ์
ฉิ่งสูงเนิน
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.ชลลดา
ทนงศักดิ์มนตรี ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.ณัฐกานต์
สุทาแปง
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
10. น.ส.โชติกา
โนนใหญ่
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายชาญชัย
จินดาสถาพร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
12. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
13. น.ส.จุฬาลักษณ์ ดีทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้แทนผู้อานวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
14. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. น.ส.สนทนา
2. นายพิษณุ
3. น.ส.ดารณี
4. นายเจษฎา
5. นางบุญญรัตน์

บารุงจิต
จันทร์เงิน
เอื้ออารี
คณะหนู
แรกชานาญ

6.
7.
8.
9.

พรพงศ์รัตน์
เตชลิขิตสิริ
เงินเต็ม
วันทยา

นายวัชรพงศ์
นายเฉลิมพรรษ์
น.ส.สุฑามาศ
น.ส.สายทิพย์

ผู้อานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
ผู้ช่วยนายช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
/ 10. พจอ.ศักดิ์สิทธิ์…

-210. พจอ.ศักดิ์สิทธิ์

สินารุณ

11. นางสาววรรณิษา
12. นางกัญญดา

ชื่อมี
พิมพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ องจากท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
กระผม นายนฤพนธ์ ภาโนชิ ต ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล เพื่ อ
การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 7/๒๕61 จ านวน 8 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาปรากฏว่าไม่มี คณะกรรมการท่ านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
ส าหรั บ ในเดื อ นมกราคม 2562 มี ห น่ ว ยงานเสนอโครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 6 หน่วยงาน 6 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.ลาดตะเคียน จานวน 1 โครงการ วงเงิน 142,000 บาท
(2) อบต.บ่อทอง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 3,103,000 บาท
(3) อบจ.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 235,400 บาท
(4) อบต.ทุ่งโพธิ์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 187,340 บาท
(5) สนจ.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 49,800 บาท
(6) อบต.กรอกสมบูรณ์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 158,200 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียนเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลลาดตะเคี ย น
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ข้อ 8 (คอมฯ)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

21,900

21,990

22,000

21,900

5

109,500

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 42 (คอมฯ)
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

จานวน

รวม

4,300

3

12,900

2,450

8

19,600

ราคาจัดหา

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

4,300
4,300
4,300
ข้อ 61 (คอมฯ)
2,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

2,450

2,490

2,500

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 142,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ อบต.ลาดตะเคี ย น จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั กษณะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 8,
42 และข้อ 61 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน
142,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทองเสนอโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตาบลบ่อทอง มีรายละเอียดของอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
3. อุปกรณ์กระจาสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง

ข้อ 2 (CCTV)
32,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

80

2,520,000

21,500

10

215,000

8,500

28

238,000

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

31,500
32,000 32,000
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

31,500

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

21,500
22,000 22,000
ข้อ 12 (CCTV)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

8,500

8,600

8,600

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
4. โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ขนาด 40 นิ้ว

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 5.5.2
14,000
(สานักงบประมาณ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

13,000

13,100

13,100

ราคาจัดหา

13,000

รวม

จานวน

10

130,000

รวมจานวนเงิน 3,103,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ่อทอง จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 2, 9 และข้อ 12 และเป็นราคาต่่าสุ ดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 2,973,000 บาท
เห็นชอบให้ อบต.บ่อทอง จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว
ซึ่งเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส่านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ข้อ 5.5.2 เป็นจ่านวนเงิน 130,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกองแผนและงบประมาณ มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 1

ข้อ 1 (คอมฯ)
130,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ. ไอที เน็ตเวิร์ค แอนด์
คอมมูนิเคชั่น จากัด

บริษัท
โปรสโคป

บริษัท ซิสเต็มส์
ดอท คอม จากัด

117,700

118,235

129,470

117,700

2

235,400

รวมจานวนเงิน 235,400 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบจ.ปราจีนบุรี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 1 และเป็น
ราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 235,400 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ การบริ หารส่ วนต าบลทุ่ งโพธิ์ เสนอโครงการจั ดหาครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์
ปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In
One สาหรับงานประมวลผล

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 9 (คอมฯ)
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

29,900

5

149,500

22,900

1

22,900

2,490

6

14,940

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

22,900
23,000
23,000
ข้อ 61 (คอมฯ)
2,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

รวม

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

29,900
30,000
30,000
ข้อ 11 (คอมฯ)
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

จานวน

ราคาจัดหา

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

2,490

2,500

2,500

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 187,340 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.ทุ่ ง โพธิ์ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 9,
11 และข้อ 61 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน
187,340 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ส านั ก งานจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เสนอโครงการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

ข้อ 8 (คอมฯ)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ภาคิน

คอมพิวเตอร์

ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

2

42,000

3,900

2

7,800

หจก. ก.เจริญสุข
พาณิช

21,000
21,500
22,000
ข้อ 42 (คอมฯ)
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ภาคิน

21,000

คอมพิวเตอร์

ร้านแอดวานด์คอม
แอนด์เทคโนโลยี

หจก. ก.เจริญสุข
พาณิช

3,900

4,100

4,250

รวมจานวนเงิน 49,800 บาท
/ มติที่ประชุม…

-6มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ สนจ.ปราจีนบุรี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 8 และข้อ 42
และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เกิน ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 49,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์เสนอโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จานวน 3 เครื่อง) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 (จานวน 1 เครื่อง) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิ ด LED สี แบบ Network (จ านวน 1 เครื่ อ ง) เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction ชนิ ด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (จานวน 2 เครื่อง) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี (จานวน 2 เครื่อง) มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ข้อ 9 (คอมฯ)
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

หจก. อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network

5. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเฟรนด์ 39

7,000

1

7,000

9,900

1

9,900

8,900

2

17,800

16,900

2

33,800

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

9,900
9,990
10,000
ข้อ 51 (คอมฯ)
9,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม

89,700

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

7,000
7,050
7,100
ข้อ 48 (คอมฯ)
10,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา

ร้านเฟรนด์ 39

3

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

29,900
29,990
30,000
ข้อ 43 (คอมฯ)
7,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3

29,900

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

8,900
8,990
9,000
ข้อ 52 (คอมฯ)
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์
พี คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

16,900

16,990

17,000

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 158,200 บาท
/ มติที่ประชุม…

-7มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ อบต.กรอกสมบู ร ณ์ จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณลั กษณะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 9,
43, 48, 51 และข้ อ 52 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ
เป็นจ่านวนเงิน 158,200 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 14.20 น.

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายนฤพนธ์ ภาโนชิต)
รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

