รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕61 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายจักรกฤษ
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. น.ส.สุพรรณนีย์
ทับทรวง
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสิทธิชัย ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณาภรณ์ กิติกรเศรษฐ์ ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.ทัศนีย์
ขันแสง
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.สุนทรี
ฉ้งเม่ง
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.นันทวัน
ภุชฌงค์
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายศักดิ์สิทธ์
สินารุณ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายจรูญ
ปงหาญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
12. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. น.ส.พรทิภา
2. น.ส.นริศรา
3. น.ส.วิราณี
4. น.ส.ชนัญชิตา
5. น.ส.จันทนี
6. น.ส.ชริตา
7. นายจิรกิตต์
8. น.ส.รุ่งนภา
9. นางบุญเรือง
10. นางวาลินี

ตันมาก
ภาวงษ์บน
สร้อยไซ
สิมา
ทองมา
วรรณศรี
จิตต์จานงค์
มณฑาลพ
จันทึก
โกฉิม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบลเมืองเก่า
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ เทศบาลตาบลเมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
/ ระเบียบวาระที่ 1…

-2ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ ดิฉัน
นางจารุณี วายลม หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 1/๒๕61 จ านวน 8 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาปรากฏว่าไม่มี คณะกรรมการท่ านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อทราบ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นาประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง
วันที่ ๖ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นาประชาพิจารณ์ (ร่าง)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของกระทรวง
เพื่อให้ประชาชนส่งข้อเสนอแนะหรือคาวิจารณ์เกี่ยวกับเกณฑ์ราคาดังกล่าว หลังจาก
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
แล้ว จะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
ส าหรั บ ในเดื อ นมี น าคม 2561 มี ห น่ ว ยงานเสนอโครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 5 หน่วยงาน 6 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.ทุ่งโพธิ์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 118,950 บาท
(2) อบต.วังท่าช้าง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 180,390 บาท
(3) อบจ.ปราจีนบุรี จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 298,075.60 บาท
- สานักปลัดฯ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 187,678 บาท
- กองแผนและงบประมาณ จานวน 1 โครงการ วงเงิน
110,937.60 บาท
(4) อบต.บ้านหอย จานวน 1 โครงการ วงเงิน 361,000 บาท
(5) ทต.เมืองเก่า จานวน 1 โครงการ วงเงิน 177,470 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริห ารส่ วนตาบลทุ่งโพธิ์ เสนอโครงการจัด หาครุภัณ ฑ์ คอมพิว เตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
4. เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี
5. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

3

65,700

20,900

1

20,900

4,290

1

4,290

16,900

1

16,900

2,790

4

11,160

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

4,290
4,300
4,300
ข้อ 49
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

21,900

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

20,900
21,000
21,000
ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

รวม

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

21,900
22,000
22,000
ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

จานวน

ราคาจัดหา

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

16,900
17,000
17,000
ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

2,790

2,800

2,800

รวมวงเงินโครงการ 118,950 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ อบต.ทุ่ งโพธิ์ จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั กษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 8, 11,
39, 49 และข้อ 58 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวน
เงิน 118,950 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ท่ า ช้ า งเสนอโครงการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์ และเครื่องสารองไฟฟ้า มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

15,900

16,000

16,000

15,900

7

111,300

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องพิมพ์ Multifuntion
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 47
7,700
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

7,690

6

46,140

2,790

2

5,580

5,790

3

17,370

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

2,790
2,800
2,800
ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ

4. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

รวม

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

7,690
7,700
7,700
ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

จานวน

ราคาจัดหา

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

5,790

5,800

5,800

รวมวงเงินโครงการ 180,390 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.วังท่าช้างจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 7, 47, 58
และข้อ 59 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2560 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ านวนเงิ น
180,390 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของสานั กงานปลั ดองค์การบริห ารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มี รายละเอียดของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

บ.สไมล์ไอที จากัด

21,400

5

107,000

29,960

1

29,960

ร้าน เจ อาร์
คอมพิวเตอร์

21,400
21,800
21,900
ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

บ.สไมล์ไอที จากัด

ร้าน เจ อาร์
คอมพิวเตอร์

29,960

30,000

30,000

/ กรณีตรงตาม…

-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

ประเภทอ้างอิง

ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/
นาที)
5. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

บ.สไมล์ไอที จากัด

บ.สไมล์ไอที จากัด

จานวน

รวม

4,280

1

4,280

6,955

4

27,820

3,103

6

18,618

ร้าน เจ อาร์
คอมพิวเตอร์

4,280
4,300
4,250
ข้อ 42
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

ราคาจัดหา

ร้าน เจ อาร์
คอมพิวเตอร์

6,955
7,850
7,800
ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

บ.สไมล์ไอที จากัด

ร้าน เจ อาร์
คอมพิวเตอร์

3,103

5,600

5,500

รวมวงเงินโครงการ 187,678 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบจ.ปราจีนบุรีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 8, 9, 39,
42 และข้อ 59 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน
187,678 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกองแผนงานและงบประมาณ มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาจัดหา
จานวน
รายการ
เปรียบเทียบ 3 รายการ
รวม
1. ซอฟต์แวร์โปรแกรม
ป้องกันไวรัสแบบ Client
Server (สาหรับ 128
เครื่อง)

บ. โพรแทคซอฟท์
จากัด

บ. ไลน์แบคเกอร์
ซิซอพ กัด

บ. แอด อิน
บิซิเนส จากัด

110,937.60

119,840

121,894.40

110,397.60

1

110,937.60

รวมวงเงินโครงการ 110,937.60 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ อบจ.ปราจี น บุ รี จั ดหาซอฟต์ แวร์ โปรแกรมป้ องกั นไวรั สแบบ
Client Server (ส่ าหรั บ 128 เครื่ อง) ในกรณี ไม่ มี ราคาตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที่ มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 110,937.60 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…

-6ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านหอยเสนอโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายใน
ส านั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านหอย มี ร ายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์ ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 1
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 29
6,200
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

6. จอภาพแบบ LCD หรือ
LED TV ขนาดไม่ต่ากว่า
32 นิ้ว

ร้าน พี.ทอยส์

ร้าน พี.ทอยส์

ร้าน พี.ทอยส์

ร้าน พี.ทอยส์

1

4,500

22,500

3

67,500

33,000

4

132,000

64,000

1

64,000

10,300

1

10,300

จานวน

รวม

หจก.โปรวายเดอร์
ซัพพลาย (2001)

33,000
34,000
35,000
ข้อ 10 (CCTV)
64,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

4,500

หจก.โปรวายเดอร์
ซัพพลาย (2001)

22,500
23,000
23,000
ข้อ 2 (CCTV)
33,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

6,000

หจก.โปรวายเดอร์
ซัพพลาย (2001)

4,500
4,500
4,500
ข้อ 1 (CCTV)
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

1

หจก.โปรวายเดอร์
ซัพพลาย (2001)

6,000
6,200
6,200
ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
5. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

ร้าน พี.ทอยส์

6,000

หจก.โปรวายเดอร์
ซัพพลาย (2001)

64,000
64,000
64,000
ข้อ 5.5.2 (สานัก
10,300
งบประมาณ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

ร้าน พี.ทอยส์

หจก.โปรวายเดอร์
ซัพพลาย (2001)

10,300

10,500

10,500

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 6 U)

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

ร้าน พี.ทอยส์

หจก.โปรวายเดอร์
ซัพพลาย (2001)

4,000

4,000

4,000

4,000

1

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 288,300 บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ อีก 72,700 บาท รวมวงเงินโครงการ 361,000 บาท

4,000

-7มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ้านหอยจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 29 และข้อ 59
และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เกิน ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 10,500 บาท
และเห็นชอบให้ บ้านหอยจัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่า
คุณ ลักษณะพื้ นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงดิ จิทัลฯ ข้อ 1, 2 และ
ข้อ 10 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของ
ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ประจ่ า ปี 2560 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ า นวนเงิ น
119,500 บาท และเห็นชอบให้ อบต.บ้านหอย จัดหาจอภาพแบบ LCD หรือLED TV
ขนาดไม่ต่ากว่า 32 นิ้ว ซึ่งเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกิน
ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ของส่านักงบประมาณ ประจ่าปี 2561 ข้อ 5.5.2 เป็น
จ่านวนเงิน 10,300 บาท
และเห็นชอบให้ อบต.บ้านหอย จัดหาตู้ส่าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด 6 U) ในกรณี ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่อคณะกรรมการฯ
เป็นจ่านวนเงิน 4,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลเมืองเก่าเสนอโครงการจัด หาคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลเมืองเก่า มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 2
(33 หน้า/นาที)
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

63,600

4,290

2

8,580

14,900

1

14,900

11,900

3

35,700

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

4,290
4,300
4,300
ข้อ 43
15,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

4

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

15,900
16,000
16,000
ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

15,900

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

14,900
15,000
15,000
ข้อ 45
12,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

11,900

12,000

12,000

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-8กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
5. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

รวม

จานวน

2,790

3

8,370

5,790

8

46,320

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

2,790
2,800
2,800
ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ

6. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ราคาจัดหา

ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

5,790

5,800

5,800

รวมวงเงินโครงการ 177,470 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ทต.เมื อ งเก่า จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณลั กษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 7, 39,
43, 45, 58 และข้อ 59 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น
จ่านวนเงิน 177,470 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

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

เลิกประชุมเวลา 14.40 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายจรูญ ปงหาญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

