รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันศุกร์ท่ี 22 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นางจารุณี

วายลม

2. นายประดิษฐ์

พิทักษ์เสถียรกุล

3. นายสุทธิพงษ์
4. นายพิภพ
5. นายประสิทธิชัย
6. จ.ส.ต.บรรดิษฐ์
7. นายสุชาติ
8. น.ส.มะลิวัลย์
9. น.ส.นันทวัน
10. น.ส.นิดติยา
11. นายสมฤกษ์
12. นายประพล
13. นายพงษ์ศักดิ์
14. นางปิยนุช

ศรีถัน
แสนบาล
ชุ่มช่อง
หมวดหอม
กันเที้ยม
สุขศิลา
ภุชฌงค์
วงษา
กิมฮั่นเจริญ
รัตนมาลา
ตระการเจริญพร
มงคล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.พรไพฑูรย์
2. นายวรวัฒน์
3. นายอัครา
4. นายเบนจามิน
5. นายชัยพฤกษ์
6. นางธนิกานต์
7. น.ส.เบ็ญนิภา
8. นางชิสาพัชร์
9. น.ส.เบญจวรรณ
10. นางอารีวัลย์
11. นางวาลินี
12. นางอรวรรณ
13. นางรพีพร
14. น.ส.เนาวรัตน์
15. นายนริศ
16. น.ส.อังคณา

ศรีบุญเรือง
ช่วยไธสง
อมรเดโช
สาสัตย์
ขุนเณร
ก่องสี
ศรีวงษ์หัตถ์
ฤกษะเสน
หล้าสมบูรณ์
ศรีประเสริฐ
โกฉิม
ใจกระจ่าง
เอื้อเฟื้อ
ชื่นจิตร
ขาวผ่อง
อินต๊ะวิชัย

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปจ.
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปจ.
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
ผู้แทนเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
/ 17.นายทรงเดช…

-217. นายทรงเดช
18. นายอาวุธ

โพธิสม
วิจิตรศิลป์

ผู้แทนเทศบาลตาบลนาดี
ผู้แทนเทศบาลตาบลนาดี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
ดิฉันนางจารุณี วายลม หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
จังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิว เตอร์จั ง หวั ดปราจี นบุ รี ครั้ ง ที่ 8/๒๕๕8 จ านวน 10 หน้ า เพื่อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาปรากฏว่ า ไม่ มี ค ณะกรรมการท่ า นใดขอแก้ ไ ข
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนมกราคม 2559 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 14 หน่วย 20 โครงการ ดังนี้
(1) ทต.กรอกสมบูรณ์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 20,900 บาท
(2) อบต.เมืองเก่า จานวน 1 โครงการ วงเงิน 97,040 บาท
(3) อบต.บางกระเบา จานวน 1 โครงการ วงเงิน 87,450 บาท
(4) ทต.บ้านสร้าง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 41,450 บาท
(5) อบต.หนองโพรง จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 1,018,780 บาท
- สานักปลัด, กองคลัง,กองช่าง วงเงิน 118,780 บาท
- สานักปลัด วงเงิน 900,000 บาท
(6) อบต.นาแขม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 29,900 บาท
(7) อบต.หนองกี่ จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 72,750 บาท
- กองช่าง วงเงิน 20,900 บาท
- กองคลัง วงเงิน 51,850 บาท
(8) อบต.บ้านทาม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 94,650 บาท
(9) ทต.เมืองเก่า จานวน 5 โครงการ วงเงิน 1,165,180 บาท
- กองช่าง วงเงิน 900,000 บาท
- กองวิชาการและแผนงาน วงเงิน 22,730 บาท
- กองคลัง วงเงิน 23,330 บาท
/ - กองสาธารณสุข…

-3- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 33,630 บาท
- กองช่าง วงเงิน 52,900 บาท
(10) อบต.ดงขี้เหล็ก จานวน 1 โครงการ วงเงิน 133,370 บาท
(11) อบต.เกาะลอย จานวน 1 โครงการ วงเงิน 23,000 บาท
(12) อบต.กบินทร์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 900,000 บาท
(13) อบต.โคกไม้ลาย จานวน 1 โครงการ วงเงิน 900,000 บาท
(14) ทต.นาดี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 900,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

ทต.กรอกสมบูรณ์ เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียด
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล

ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

20,900

21,900

21,000

20,900

1

20,900

รวมเป็นเงิน 20,900 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.กรอกสมบูรณ์ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 11 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT
เป็นจ่านวนเงิน 20,900 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.เมืองเก่า เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองเก่า มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว)

ราคา MICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

29,900

3

89,700

4,250

1

4,250

ประเภทอ้างอิง

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

29,900

30,000

30,000
4,300

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)

ข้อ 36
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

4,250

4,300

4,300

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
3. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป

ข้อ 46
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3,100

ร้านไอที
เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนไอที
เทอร์มินอล

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม
คอนเน็คชั่น อินเตอร์
แนชชั่นแนล จากัด

3,090

3,100

3,100

3,090

1

3,090

รวมเป็นเงิน 97,040 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.เมื อ งเก่า จั ด หาระบบคอมพิว เตอร์ ที่ มี คุ ณลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 9, 36 และข้ อ 46 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 97,040 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.บางกระเบา เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานของ
อบต.บางกระเบา มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะ จัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคา
ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
จานวน
รายการ
รวม
จัดหา
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)

ข้อ 8
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

21,900

3

65,700

7,250

3

21,750

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

21,900
22,000
23,000
ข้อ 39
7,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

7,250

7,300

7,300

รวมเป็นเงิน 87,450 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บางกระเบา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 8 และข้ อ 39 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 87,450 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.บ้านสร้าง เสนอโครงการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ เพื่อใช้ในสานักงานเทศบาล มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะ
จัดหาดังนี้

-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ

ประเภทอ้างอิง

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

ราคา MICT

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

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

15,900

16,000

16,000
23,000

ข้อ 8
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ราคา
จัดหา

จานวน

รวม

15,900

1

15,900

21,900

1

21,900

3,650

1

3,650

ร้านเฟรนด์ 39

21,900
23,000
23,000
ข้อ 38
3,700
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

3,650

3,700

3,700

รวมเป็นเงิน 41,450 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ทต.บ้ า นสร้ า ง จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 7, 8 และข้ อ 38 และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 41,450บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.หนองโพรง เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักปลัด
กองคลัง กองช่าง มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ข้อ 9
30,000
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
ร้านเอก
ร้านเฟรนด์ 39
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
คอมพ์ซิสเต็ม

คอมพิวเตอร์

29,900

30,000

2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น

ข้อ 34
เปรียบเทียบ 3 รายการ

30,000
22,000

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

21,900

22,000

22,000

29,900

2

59,800

21,900

1

21,900

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-6กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ข้อ 37
9,900
9,900 1
(INKJET Printer) สาหรับกระดาษ
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์
แ
อนด์
พี
ร้านเอก
ร้านเฟรนด์ 39
ขนาด A3
คอมพ์ซิสเต็ม

คอมพิวเตอร์

9,900

9,900

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)

ข้อ 39
เปรียบเทียบ 3 รายการ

9,900
7,300

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

7,250

7,300

7,300
3,300

5. จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

ข้อ 50
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

3,290

3,300

3,300
3,100

6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA

ข้อ 52
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

3,050

3,100

3,100

7,250

3,290

3,050

รวม
9,900

2

14,500

2

6,580

2

6,100

รวมเป็นเงิน 118,780 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.หนองโพรง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 9, 34, 37, 39, 50 และข้อ 52 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่เ กิ นราคากลางครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี
2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 118,780บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.หนองโพรง เสนอโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
(พร้อมติดตั้ง) มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
๑. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.สมาร์ท ซีเคียวริตี้ บ.พี.เอส.พี เทเลคอม
ซิสเต็ม จากัด
(1989) จากัด

6,100

6,100

6,100

1

6,100

บ.สกาย อินเตอร์
เทค จากัด

6,100

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-7กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
รายการ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV ข้อ 6
52,000
ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.สมาร์ท ซีเคียวริตี้ บ.พี.เอส.พี เทเลคอม บ.สกาย อินเตอร์
สาหรับติดตั้งภายนอก
ซิสเต็ม จากัด
(1989) จากัด
เทค จากัด
อาคาร (Outdoor Fixed
52,000
52,000
52,200
Network Camera)
แบบที่ 2
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
CCTV ข้อ 11
79,000
เครือข่าย (NVR-Network
เปรียบเทียบ 3 รายการ
Video Recorder) แบบ บ.สมาร์ท ซีเคียวริตี้ บ.พี.เอส.พี เทเลคอม บ.สกาย อินเตอร์
ซิสเต็ม จากัด
(1989) จากัด
เทค จากัด
16 ช่อง
79,000
79,000
79,000
๔. อุปกรณ์กระจาย
CCTV ข้อ 12
9,100
สัญญาณแบบ PoE (PoE
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.สมาร์ท ซีเคียวริตี้ บ.พี.เอส.พี เทเลคอม บ.สกาย อินเตอร์
L2 Switch) ขนาด
ซิสเต็ม จากัด
(1989) จากัด
เทค จากัด
8 ช่อง
9,100
9,100
9,100

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

52,000

8

416,000

79,000

1

79,000

9,100

1

9,100

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

12,000

1

12,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.สมาร์ท ซีเคียวริตี้
ซิสเต็ม จากัด

บ.พี.เอส.พี เทเลคอม
(1989) จากัด

บ.สกาย อินเตอร์
เทค จากัด

12,000

12,500

13,900

รวมเป็นเงิน 522,200 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 377,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ อบต.หนองโพรง จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณลั กษณะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง ICT ข้อ 53 และเป็นราคา
ต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 6,100 บาท และเห็นชอบให้
อบต.หนองโพรง จั ดหาระบบกล้ อ งวงจรปิ ดที่ มี คุ ณลั กษณะพื้ นฐานไม่ ต่ ากว่ า
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวง ICT ข้อ 6, 11 และ
ข้อ 12 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ของระบบกล้อ งวงจรปิด ประจ่า ปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่ านวนเงิ น
504,100 บาท
และเห็นชอบให้ อบต.หนองโพรง จัดหาตู้ส่าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่
เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็น
จ่านวนเงิน 12,000 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…

-8ฝ่ายเลขานุการ

อบต.นาแขม เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานส่วน
การคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะ
จัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

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

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

29,900

30,000

30,000

29,900

1

29,900

รวมเป็นเงิน 29,900 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.นาแขม จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 9 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวน
เงิน 29,900 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.หนองกี่ เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของกองช่าง มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา
จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล

ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

20,900

21,000

21,000

20,900

1

20,900

รวมเป็นเงิน 20,900 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.หนองกี่ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 11 และเป็ นราคาต่่าสุ ดตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 20,900 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.หนองกี่ เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของกองคลัง มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…
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รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

29,900

1

29,900

ประเภทอ้างอิง

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

29,900
30,000
30,000
ข้อ 42
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

6,050

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

6,100

1

15,900

6,050

1

6,050

ร้านเฟรนด์ 39

15,900
16,000
16,000
ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

15,900

ร้านเฟรนด์ 39

6,100

รวมเป็นเงิน 51,850 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.หนองกี่ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 9, 42 และข้อ 53 และเป็ นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 51,850 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.บ้านทาม เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา
จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

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

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเฟรนด์ 39

3

47,700

18,900

2

37,800

3,050

3

9,150

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

15,900
16,000
16,000
ข้อ 45
19,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

15,900

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

18,900
19,000
19,000
ข้อ 52
3,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

3,050

3,100

3,100

- 10 รวมเป็นเงิน 94,650 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ อบต.บ้ า นทาม จัด หาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่มี คุ ณลั กษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 7, 45 และข้อ 52 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ซึ่ ง ไม่เ กิ น ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจ่ า ปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 94,650 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.เมืองเก่า เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
บริเวณสี่แยกสามทหาร มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
๑. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera)
แบบที่ 2
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (NVR-Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด
8 ช่อง

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

6,100

52,000

12

624,000

79,000

1

79,000

9,100

4

36,400

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

1

20,000

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

52,000
52,100
52,200
CCTV ข้อ 11
79,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

1

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

6,100
6,200
6,500
CCTV ข้อ 6
52,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

6,100

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

79,000
79,100
79,150
CCTV ข้อ 12
9,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

9,100

9,200

9,200

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. จอภาพ LED ขนาด 40 นิ้ว

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

20,000

21,000

22,000

20,000

รวมเป็นเงิน 765,500 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 134,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท
/ มติที่ประชุม…

- 11 มติที่ประชุม

เนื่องจาก ทต.เมืองเก่า ได้จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ใ นส่ว นของระบบกล้อ งโทรทั ศน์ วงจรปิด ในครั้ง นี้ยั งไม่ค รบถ้ว น
ถูกต้อง ที่ประชุมจึงมีมติให้ ทต.เมืองเก่า จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.เมืองเก่า เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ปฏิบัติงาน
กองวิ ช าการและแผนงาน สั ง กั ด เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า มี ร ายละเอี ย ดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

ข้อ 7
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

15,950

เซ็นเตอร์

อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

เทอร์มินอล

3,690

3,700

3,700

ข้อ 52

15,950

3,690

1

3,690

3,090

1

3,090

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

15,950
16,000
16,000
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /
ข้อ 38
3,700
ชนิด LED ขาวดา (18
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้
า
น
ไอ
ที
บ.คอมพิ
วเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น หจก. ไอที
หน้า/นาที)
3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

1

3,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

3,090

3,100

3,100

รวมเป็นเงิน 22,730 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ทต.เมื อ งเก่ า จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 7, 38 และข้ อ 52 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 22,730 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.เมืองเก่า เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลเมืองเก่า
มีรายละเอียดของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

ข้อ 7

16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

15,950

16,000

16,000

15,950

1

15,950

- 12 กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)

ประเภทอ้างอิง

ข้อ 36

ราคาMICT

4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

4,290

4,300

4,300

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ข้อ 52

จานวน

รวม

4,290

1

4,290

3,090

1

3,090

ราคาจัดหา

3,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

3,090

3,100

3,100

รวมเป็นเงิน 23,330 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ทต.เมื อ งเก่ า จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 7, 36 และข้ อ 52 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 23,330 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.เมืองเก่า เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลเมืองเก่า
มีรายละเอียดของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

ข้อ 8

23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

22,950

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

22,950

23,000

23,000

ข้อ 44
7,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

7,590

7,600

7,600

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ข้อ 52
3,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม คอนเน็คชั่น
อินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

3,090

3,100

3,100

1

22,950

7,590

1

7,590

3,090

1

3,090

รวมเป็นเงิน 33,630 บาท
/ มติที่ประชุม…

- 13 มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ทต.เมื อ งเก่ า จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 8, 44 และข้ อ 52 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 33,630 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.เมืองเก่า เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลเมืองเก่า
มีรายละเอียดของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED ขาวดา สาหรับ
กระดาษขนาด A3

ข้อ 43
53,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

52,900

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

52,900

53,000

53,000

1

52,900

รวมเป็นเงิน 52,900 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ทต.เมื อ งเก่ า จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 43 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT
เป็นจ่านวนเงิน 52,900 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.ดงขี้เหล็ก เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
อบต.ดงขี้เหล็ก มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคา
ประเภทอ้างอิง
ราคา MICT
จานวน
รายการ
รวม
จัดหา
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านทีเค
คอมพิวเตอร์

ร้านออดเซอร์วิส

ร้านตั้ม
คอมพิวเตอร์

15,890

16,000

15,990
21,000

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล

ข้อ 11
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านทีเค
คอมพิวเตอร์

ร้านออดเซอร์วิส

ร้านตั้ม
คอมพิวเตอร์

20,500

21,000

20,950
4,300

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)

ข้อ 36
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านทีเค
คอมพิวเตอร์

ร้านออดเซอร์วิส

ร้านตั้ม
คอมพิวเตอร์

4,280

4,300

4,300

15,890

5

79,450

20,500

1

20,500

4,280

2

8,560

- 14 กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

ประเภทอ้างอิง

ราคาMICT

ข้อ 38
3,700
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านทีเค
คอมพิวเตอร์

ร้านออดเซอร์วิส

ร้านตั้ม
คอมพิวเตอร์

3,610

3,700

3,690
7,300

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)

ข้อ 39
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

6,900

7,200

7,120
3,100

6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA

ข้อ 52
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

2,870

3,000

2,960

ราคาจัดหา จานวน

รวม

3,610

1

3,610

6,900

1

6,900

2,870

5

14,350

รวมเป็นเงิน 133,370 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ดงขี้เหล็ก จั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีคุณลั กษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 7, 11, 36, 38, 39 และข้อ 52 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่เ กิ นราคากลางครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี
2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 133,370 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.เกาะลอย เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของอบต.เกาะลอย
มีรายละเอียดของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

23,000

1

23,000

ประเภทอ้างอิง

ข้อ 8
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

ร้านเฟรนด์ 39

23,000

23,000

23,000

รวมเป็นเงิน 23,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ อบต.เกาะลอย จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่มี คุณ ลัก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 8 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2558 ของกระทรวง ICT
เป็นจ่านวนเงิน 23,000 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…

- 15 ฝ่ายเลขานุการ

อบต.กบินทร์ เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
๑. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera)
แบบที่ 2
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (NVR-Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด
8 ช่อง

ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านศุภพร
พาณิชย์

6,100

52,000

10

520,000

79,000

1

79,000

9,100

4

36,400

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

52,000
52,100
52,200
CCTV ข้อ 11
79,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

1

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

6,100
6,100
6,100
CCTV ข้อ 6
52,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

6,100

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

79,000
79,100
79,150
CCTV ข้อ 12
9,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

9,100

9,200

9,200

รวมเป็นเงิน 641,500 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 258,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบต.กบินทร์ ได้จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ใ นส่ว นของระบบกล้อ งโทรทั ศน์ วงจรปิด ในครั้ง นี้ยั งไม่ค รบถ้ว น
ถูกต้อง ที่ประชุมจึงมีมติให้ อบต.กบินทร์ จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.โคกไม้ลาย เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
บริเวณถนนดอนยาง – ปากพลี ต.โคกไม้ลาย มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่จะจัดหา ดังนี้

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

- 16 กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 30
25,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

17,655

1

17,655

5,350

1

5,350

45,475

10

454,750

74,900

1

74,900

ประเภทอ้างอิง

ร้านอรัญ
กันขโมย

บ.พี ซี โอ.เอ.
เทคโนลยี จากัด

17,655
18,725
19,260
ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านอรัญ
กันขโมย

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera)
แบบที่ 2
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (NVR-Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

บ.ทรีเน็ตเวิร์ค
โซลูชั่น จากัด

บ.ทรีเน็ตเวิร์ค
โซลูชั่น จากัด

บ.พี ซี โอ.เอ.
เทคโนลยี จากัด

5,350
6,420
7,383
CCTV ข้อ 6
52,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านอรัญ
กันขโมย

บ.ทรีเน็ตเวิร์ค
โซลูชั่น จากัด

บ.พี ซี โอ.เอ.
เทคโนลยี จากัด

45,475
45,689
45,742.50
CCTV ข้อ 11
79,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านอรัญ
กันขโมย

บ.ทรีเน็ตเวิร์ค
โซลูชั่น จากัด

บ.พี ซี โอ.เอ.
เทคโนลยี จากัด

74,900

77,040

77,575

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องขนาด
15U (Rack 19 นิ้ว)

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

ร้านอรัญ
กันขโมย

บ.ทรีเน็ตเวิร์ค
โซลูชั่น จากัด

บ.พี ซี โอ.เอ.
เทคโนลยี จากัด

7,490

8,025

8,453

จานวน

รวม

1

7,490

7,490

รวมเป็นเงิน 560,145 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 339,855 บาท
รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท
มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบดังนี้
- ให้ อบต.โคกไม้ลาย จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่า
กว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง ICT ข้อ 30, 53 และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี
2558 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 23,005 บาท

/ - ให้ อบต.โคกไม้ลาย…

- 17 - ให้ อบต.โคกไม้ลาย จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่า
กว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวง ICT ข้อ 6 และข้อ
11 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของ
ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ประจ่ า ปี 2558 ของกระทรวง ICT เป็ น จ่ า นวนเงิ น
529,650 บาท
- ให้ อบต.โคกไม้ลาย จัดหาตู้ส่าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ในกรณีไม่มีราคาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็น
ราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 7,490 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

ทต.นาดี เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

ราคาMICT

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

ข้อ 25
20,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

20,000

1

20,000

6,000

1

6,000

52,000

8

416,000

79,000

1

79,000

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

1

17,000

ประเภทอ้างอิง

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด (สานักงานใหญ่)

2

20,500

2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA

ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ซิสเท็มแอนด์
เซอร์วิส

20,000
ข้อ 53
6,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด (สานักงานใหญ่)

ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ซิสเท็มแอนด์
เซอร์วิส

6,000
6,000
6,000
CCTV ข้อ 6
52,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
บ.ยูทัช เทคโนโลยี
ร้าน พีแอนด์เอ็ม
ติดตั้งภายนอกอาคาร
จ
ากั
ด
จ
ากั
ด
(ส
านั
ก
งานใหญ่
)
ซิสเท็มแอนด์
(Outdoor Fixed Network
เซอร์วิส
Camera) แบบที่ 2
52,000
52,000
52,000
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
CCTV ข้อ 11
79,000
เครือข่าย (NVR-Network
เปรียบเทียบ 3 รายการ
Video Recorder) แบบ 16 บ.ฟูลเวลกรุ๊ป บ.ยูทัช เทคโนโลยี ร้าน พีแอนด์เอ็ม
จากัด
จากัด (สานักงานใหญ่)
ซิสเท็มแอนด์
ช่อง
เซอร์วิส

79,000

79,000

79,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านศุภพร
พาณิชย์

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

17,000

17,000

17,000

17,000

- 18 รวมเป็นเงิน 538,000 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 284,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 822,000 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก ทต.นาดี ได้จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ใ นส่ว นของระบบกล้อ งโทรทั ศน์ วงจรปิด ในครั้ง นี้ยั งไม่ค รบถ้ว น
ถูกต้อง ที่ประชุมจึงมีมติให้ ทต.นาดี จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

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

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

