รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕61 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นายนฤพนธ์
ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด รักษาราชการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายจักรกฤษ
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. น.ส.ปัญชลีย์
พงษ์ปรีดาภัสร์ ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสิทธิชัย ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายพีร
ฤทธิ์เดช
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางสุชาดา
เจริญเลิศศรีพร ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายธนพันธ์
ฉิ่งสูงเนิน
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางโสภี
แพรสุรินทร์ ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
10. น.ส.นันทวัน
ภุชฌงค์
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายสรรชาย
ช่วงโชติ
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
12. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
13. น.ส.พิชญ์จิรา
ละมูล
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
14. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายวรวัฒน์
2. นางรพีพร
3. น.ส.สุพรรษา
4. นายอดิศักดิ์
5. นายเฉลิมศักดิ์
6. นายจิรายุ

ช่วยไธสง
เอื้อเฟื้อ
ประถมวงศ์
โอสถผสม
โปปัญจะมะกุล
พันพลู

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์
องค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลตาบลโพธิ์งาม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
/ ระเบียบวาระที่ 1…

-2ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ องจากท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
กระผม นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผู้ อานวยการกลุ่ ม งานศู นย์ ดารงธรรมจังหวัด รัก ษา
ราชการในตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 2/๒๕61 จ านวน 8 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาปรากฏว่าไม่มี คณะกรรมการท่ านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับ ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีห น่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 หน่วยงาน 4 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.เมืองเก่า จานวน 1 โครงการ วงเงิน 211,080 บาท
(2) อบต.กบินทร์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 229,200 บาท
(3) ทม.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 2,198,550 บาท
(4) ทต.โพธิ์งาม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 489,150 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ การบริห ารส่ วนต าบลเมือ งเก่ าเสนอโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
สานักงาน
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3

ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

179,400

15,900

1

15,900

7,890

2

15,780

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

15,900
16,000
16,000
ข้อ 40
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

7,890

7,900

7,900

รวมวงเงินโครงการ 211,080 บาท

6

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

29,900
30,000
30,000
ข้อ 10
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

29,900

-3มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.เมืองเก่า จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 9, 10,
และข้อ 40 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2560 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ านวนเงิ น
211,080 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลกบิ น ทร์ เสนอโครงการจั ด หาเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์ เครื่องสารองไฟฟ้า และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ มีรายละเอียดของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคา
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
จานวน
รายการ
รวม
จัดหา
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับงานสานักงาน

ข้อ 9
ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

5. เครื่องพิมพ์ Multifuntion
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

120,000

15,800

1

15,800

18,500

1

18,500

6,100

1

6,100

7,600

6

45,600

2,500

7

17,500

ร้านเณอรินท์ เซอร์วิส
มายด์ จากัด

ร้านเณอรินท์ เซอร์วิส
มายด์ จากัด

6,100
6,180
6,200
ข้อ 47
7,700
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

4

ร้านเณอรินท์ เซอร์วิส
มายด์ จากัด

18,500
20,980
20,200
ข้อ 29
6,200
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

6. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

30,000

ร้านเณอรินท์ เซอร์วิส
มายด์ จากัด

15,800
15,880
16,000
ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

28,000
28,200
30,000
ข้อ 10
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล

30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้านเณอรินท์ เซอร์วิส
มายด์ จากัด

7,600
7,700
7,700
ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

ร้านเณอรินท์ เซอร์วิส
มายด์ จากัด

2,500

2,550

2,500

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ

ประเภทอ้างอิง

7. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 59

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน 304
มาตรฐานครุภัณฑ์

บ. เค.เค.เน็ตเวิร์ค
แอนด์เซอร์วิส จากัด

ร้านเณอรินท์ เซอร์วิส
มายด์ จากัด

5,700

5,770

5,800

ราคา
จัดหา

จานวน

5,700

1

รวม
5,700

รวมวงเงินโครงการ 229,200 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ อบต.กบิ น ทร์ จัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ที่ มีคุณลักษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ ากว่าคุณ ลักษณะพื้ น ฐานครุภัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 9 และ
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น
จ่านวนเงิน 120,000 บาท ซึ่งไม่ได้เป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ที่เป็นราคาต่่าสุดเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณ ลักษณะไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะใช้ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในราคาล่าดับถัดมาไม่ปรากฏในการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
และเห็นชอบให้ อบต.กบินทร์จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 10, 11,
29, 47, 58 และข้อ 59 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ไม่ เกิ น ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ ประจ่า ปี 2560 ของกระทรวงดิ จิทั ล ฯ
เป็นจ่านวนเงิน 109,200 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลเมืองปราจีนบุ รี เสนอโครงการจัดซื้อกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด (CCTV)
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ของเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี มี ร ายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคา
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
จานวน
รายการ
รวม
จัดหา
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง

ข้อ 25
บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

18,000
ข้อ 28

18,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

18,000

1

18,000

1,600

1

1,600

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

18,000

18,000
1,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ

บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

1,600

1,600

1,600

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ

ประเภทอ้างอิง

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ข้อ 58
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง
9. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) ขนาด 40 นิ้ว

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

18

50,400

13,000

1

13,000

32,500

30

975,000

63,500

2

127,000

9,200

18

165,600

17,000

2

34,000

13,000

3

39,000

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

63,500
64,000
64,000
ข้อ 12 (CCTV)
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

2,800

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

63,500
64,000
64,000
ข้อ 11 (CCTV)
9,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

รวม

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

32,500
33,000
33,000
ข้อ 10 (CCTV)
64,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

จานวน

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

13,000
13,000
13,000
ข้อ 2 (CCTV)
33,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

ราคา
จัดหา

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

2,800
2,800
2,800
ข้อ 60
13,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

4. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA

5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป
6. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

17,000
17,000
17,000
ข้อ 5.5.2
13,100
(สานักงบประมาณ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

13,000

13,100

13,100

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ฮาร์ดดิสก์สสาหรับกล้อง
วงจรปิดโดยเฉพาะ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 4 TB

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

บริษัท ออล
เทคโนโลยี จากัด

บริษัท อุดม
ประเสริฐ จากัด

บริษัท ซีเคียวริตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

5,810

6,100

6,000

5,810

จานวน

รวม

8

46,480

-6รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 1,470,080 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทม.ปราจีนบุรี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2560 ข้อ 25, 28, 58
และข้อ 60 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2560 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ านวนเงิ น
83,000 บาท และเห็ น ชอบให้ ทม.ปราจี น บุ รี จั ดหาระบบกล้ องวงจรปิ ดที่ มี
คุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
กระทรวงดิ จิ ทั ลฯ ข้ อ 2, 10, 11 และข้อ 12 และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่เกิน ราคากลางของระบบกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด ประจ่ า ปี
2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 1,301,600 บาท และเห็นชอบให้
ทม.ปราจีน บุรี จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ซึ่งเป็นราคาต่่าสุ ด
ตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ และไม่ เ กิ น ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส่ า นั ก
งบประมาณ ประจ่าปี 2561 ข้อ 5.5.2 เป็นจ่านวนเงิน 39,000 บาท
และเห็ นชอบให้ ทม.ปราจี น บุ รี จั ดหาฮาร์ ด ดิ ส ก์ ส ส่ า หรั บ กล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิ ด โดยเฉพาะ ขนาดความจุ ไม่ น้ อยกว่า 4 TB ในกรณี ไม่ มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 46,480 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลโพธิ์งามเสนอโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) มีรายละเอียดของอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง

ข้อ 2 (CCTV)
33,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

23,000

9

207,000

9,300

2

18,600

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

2

13,000

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

33,000
34,000
35,000
ข้อ 11 (CCTV)
9,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

9,300

9,400

9,350

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ฮาร์ดดิสก์สสาหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ ชนิด SATA ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 4 TB

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จากัด

บ.ยูทัส เทคโนโลยี
จากัด

6,500

7,080

6,700

6,500

-7รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 238,600
บาท
มติที่ประชุม

เนื่ องจาก ทต.โพธิ์ ง าม ได้ จั ดท่ า รายละเอี ยดในเอกสารการจั ดหาระบบ
ระบบกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ดในครั้ งนี้ ยังไม่ค รบถ้ วนถูก ต้องตามเกณฑ์ ร าคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ่าปี พ.ศ. 2560 ของ
กระทรวงดิ จิ ทั ลฯ ที่ประชุมจึ งมีมติ ให้ ทต.โพธิ์ งาม จัดท่ า รายละเอี ยดในเอกสาร
การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

