รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕62 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. น.ส.สุพรรณนีย์
ทับทรวง
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.ธัญญรัตน์
ธนันศักดิ์วรชิด ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอภิเดช
สระบัว
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายธนพันธ์
ฉิ่งสูงเนิน
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.ชลลดา
ทนงศักดิ์มนตรี ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.เนตรชนก
บึกบัน
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายปรีชา
มีทรัพย์
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
10. พจอ.ศักดิ์สิทธิ์
สินารุณ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
12. น.ส.จุฬาลักษณ์ ดีทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้แทนผู้อานวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
13. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายจักรกฤษ
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายธีรชัย
2. น.ส.อมรรัตน์
3. น.ส.ดวงจันทร์
4. น.ส.จุฑามาศ
5. น.ส.มะลิวัลย์

วงศ์วนิชโยธิน
บุญสวัสดิ์
บุญโต
ภูเก็ต
สุขศิลา

ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
นักวิชาการเงินและบัญชี สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ดิฉัน
นางจารุณี วายลม หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี 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 1/๒๕62 จ านวน 7 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาปรากฏว่าไม่มี คณะกรรมการท่ านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีห น่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 หน่วยงาน 2 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.ท่าตูม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 426,482 บาท
(2) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ
วงเงิน 689,100 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ตู ม เสนอโครงการจั ด หาซื้ อ คอมพิ ว เตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาหรับ
งานสานักงาน

ข้อ 9 (คอมฯ)
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

7

209,720

15,986

7

111,902

14,980

7

104,860

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

29,960
29,992
30,000
ข้อ 12 (คอมฯ)
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 2
(33 หน้า/นาที)

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

29,960

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

15,986
15,997
16,000
ข้อ 46 (คอมฯ)
15,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

14,980

14,991

15,000

รวมจานวนเงิน 426,482 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.ท่ า ตู ม จั ด หาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 9,
12 และข้อ 46 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน
426,482 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…
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สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี เสนอโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
และครุภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอาเภอ
(ศทอ.) มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคากระทรวง
ดิจิทัลฯ
ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

รายการ

ประเภทอ้างอิง

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
6. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเฟรนด์
39

11

174,900

21,900

7

153,300

8,900

19

164,100

5,700

14

79,800

3,800

18

68,400

10,900

4

43,600

ร้านปราจีน
108-1900

5,700
5,790
5,800
ข้อ 69 (คอมฯ)
3,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

15,900

ร้านปราจีน
108-1900

8,900
8,990
9,000
ข้อ 62 (คอมฯ)
5,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ

4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

รวม

ร้านปราจีน
108-1900

21,900
21,990 22,000
ข้อ 51 (คอมฯ)
9,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา

จานวน

ร้านปราจีน
108-1900

15,900
15,990 16,000
ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ราคาจัดหา

ร้านปราจีน
108-1900

3,800
3,800
3,800
ข้อ 71 (คอมฯ)
11,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านปราจีน
108-1900

10,900

10,990

11,000

รวมจานวนเงิน 689,100 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี จัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานไม่ ต่ า กว่ า คุ ณ ลั ก ษณ ะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 7, 8, 51, 62, 69 และข้อ 71 และเป็นราคา
ต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เกิ น ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 689,100 บาท

-4ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 14.20 น.

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางจารุณี วายลม)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

