รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 5/๒๕61 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 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. นายวศินระพี
ไผ่ประดิษฐ์
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสิทธิชัย ชุ่มช่อง
6. นายอภิเดช
สระบัว
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธนพันธ์
ฉิ่งสูงเนิน
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.ฐิตารีย์
คะณา
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.ณัฐกานต์
ลู่ทาแปง
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
10. น.ส.โชติกา
โนนใหญ่
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายพรเทพ
ทรัพย์อัมพร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
12. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
13. นายนฤพนธ์
ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
14. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
2. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. น.ส.นุชนารถ
2. น.ส.คิม
3. นายธีรชัย
4. นายจิระพันธ์
5. น.ส.เกศรินทร์
6. นางนิทราพร
7. นายเชิงชัย
8. นางรัตนาภรณ์
9. นางพนิดา
10. นายปฏิกรณ์

เชียงทอง
สุนทรเนาว์
วงศ์วนิชโยธิน
โสมนัส
แก่นแก้ว
เจริญไทย
ทวยไธสง
บุญมี
จันทวงศ์
บุญปา

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกมะกอก
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกมะกอก
ผู้แทนเทศบาลตาบลนาดี
ผู้แทนเทศบาลตาบลนาดี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
/ ระเบียบวาระที่ 1…

-2ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

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 4/๒๕61 จ านวน 6 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาปรากฏว่าไม่มี คณะกรรมการท่ านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
ส าหรั บ ในเดือ นกั น ยายน 2561 มี ห น่ ว ยงานเสนอโครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 5 หน่วยงาน 5 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.บ้านนา จานวน 1 โครงการ วงเงิน 17,900 บาท
(2) อบต.ท่าตูม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 320,658 บาท
(3) ทต.โคกมะกอก จานวน 1 โครงการ วงเงิน 170,400 บาท
(4) ทต.นาดี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 240,322 บาท
(5) อบจ.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 95,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นนาเสนอโครงการจั ด หาเครื่ อ งสแกนเนอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. สแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

ข้อ 55
18,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

หจก. ไอที
เทอร์มินอล

ร้าน เอ็ม
คอมพิวเตอร์

17,900

18,000

18,000

17,900

1

17,900

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 17,900 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ้านนา จัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 55 และ
เป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ซึ่ ง ไม่ เ กิ น ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 17,900 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริห ารส่ว นตาบลท่าตูม เสนอโครงการจัด ซื้อคอมพิว เตอร์ องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าตูม มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
สานักงาน
4. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกานันศักดิ์ ซิส
เท็ม แอนด์ เซอร์วิส

ร้านกานันศักดิ์ ซิส
เท็ม แอนด์ เซอร์วิส

ร้านกานันศักดิ์ ซิส
เท็ม แอนด์ เซอร์วิส

21,935

1

21,935

29,960

3

89,880

15,997

9

143,973

12,974

5

64,870

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

29,960
29,987
30,000
ข้อ 12
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

รวม

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

21,935
21,989
22,000
ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

จานวน

ราคาจัดหา

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

15,997
16,000
16,000
ข้อ 63
13,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกานันศักดิ์ ซิส
เท็ม แอนด์ เซอร์วิส

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

12,947

12,974

13,000

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 320,658 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ อบต.ท่ า ตู ม จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั กษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 8, 9 และ
ข้ อ 12 และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เกิน ราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2561 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ านวนเงิ น
255,788 บาท
ส่ า หรั บ เครื่ อ งส่ า รองไฟฟ้ า ขนาด 2 kVA (ข้ อ 63) ที่ เ ป็ น ราคาต่่ า สุ ด
มี คุณ ลักษณะพื้น ฐานต่่ากว่าคุณ ลักษณะพื้ น ฐานครุภัณ ฑ์ ค อมพิวเตอร์ ประจ่า ปี
2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ อบต.ท่าตูม จัดหาเครื่องส่ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ในราคาล่าดับถัดมา ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ รวมเป็นจ่านวนเงิน 64,870 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลโคกมะกอกเสนอโครงการติดตั้งกล้ องวงจรปิ ดชนิ ดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกและภายในอาคาร มีรายละเอียดของอุปกรณ์
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 62 (COM)
5,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด
กรีน มัลติเทค

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
บริษัท ซี เทค ซีเคียวริตี้
บริษัท เอ.พี.
ห้างหุ้นส่วนจากัด
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
ดีไซน์ จากัด
มัลติมีเดีย จากัด
กรีน มัลติเทค
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
23,000
23,000
23,000
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อ 2 (CCTV)
33,000
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ซี เทค ซีเคียวริตี้
บริ
ษ
ท
ั
เอ.พี
.
ห้างหุ้นส่วนจากัด
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
ดีไซน์ จากัด
มัลติมีเดีย จากัด
กรีน มัลติเทค
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
32,000
33,000
33,000
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
ข้อ 9 (CCTV)
24,000
เครือข่าย (Network Video
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ซี เทค ซีเคียวริตี้
บริษัท เอ.พี.
ห้างหุ้นส่วนจากัด
Recorder) แบบ 8 ช่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง
6. จอแสดงผลชนิด LED
TV ขนาด 32 นิ้ว

ห้างหุ้นส่วนจากัด
กรีน มัลติเทค

รวม

5,800

1

5,800

23,000

3

69,000

32,000

1

32,000

23,000

1

23,000

9,000

1

9,000

7,800

1

7,800

ดีไซน์ จากัด

กรีน มัลติเทค

23,000
24,000
24,000
ข้อ 11 (CCTV)
9,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จากัด

จานวน

บริษัท ซี เทค ซีเคียวริตี้
ดีไซน์ จากัด

5,800
5,850
5,800
ข้อ 1 (CCTV)
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

มัลติมีเดีย จากัด

ราคาจัดหา

บริษัท ซี เทค ซีเคียวริตี้
ดีไซน์ จากัด

9,000
9,300
9,500
ข้อ 5.5.1
8,000
(สานักงบประมาณ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด
กรีน มัลติเทค

บริษัท ซี เทค ซีเคียวริตี้
ดีไซน์ จากัด

7,800

8,000

8,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด 19 นิ้ว 12U)
2. หน่วยจัดเก็บข้อมูล
ขนาด 4 TB

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด
กรีน มัลติเทค

บริษัท ซี เทค ซีเคียวริตี้
ดีไซน์ จากัด

7,800

8,000

13,000

บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด
กรีน มัลติเทค

บริษัท ซี เทค ซีเคียวริตี้
ดีไซน์ จากัด

8,000

8,100

9,000

จานวน

รวม

7,800

1

7,800

8,000

2

16,000

รวมจานวนเงิน 170,400 บาท
/ มติที่ประชุม…

-5มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ทต.โคกมะกอก จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 62
และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เกิน ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 5,800 บาท
เห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอก จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 1, 2, 9 และข้อ 11 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ
เป็นจ่านวนเงิน 133,000 บาท
เห็น ชอบให้ ทต.โคกมะกอก จัดหาจอแสดงผลชนิด LED TV ขนาด 32 นิ้ ว
ซึ่งเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส่านักงบประมาณ ประจ่าปี 2561 ข้อ 5.5.1 เป็นจ่านวนเงิน 7,800 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอก จัดหาตู้ส่าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด 19 นิ้ว 12U) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาด 4 TB ในกรณีไม่มีราคา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็น
ราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 23,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลต าบลนาดี เสนอโครงการจั ดซื้ อพร้ อมติ ดตั้ งกล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
แบบอิน ฟาเรด พร้อมวั สดุ อุ ปกรณ์ ต่ างๆ จ านวน 8 จุ ด มี รายละเอี ยดของอุป กรณ์
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อ 2 (CCTV)
33,000
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
เปรียบเทียบ 3 รายการ
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก ร้านพีแอนด์เอ็ม ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด
ซีซีทีวี
แอนด์ เซอร์วิส
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
21,614
22,042
21,721
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ข้อ 11 (CCTV)
9,500
แบบ PoE (PoE L2
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.ยูทัช เทคโนโลยี
ร้านพีแอนด์เอ็ม ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
Switch) ขนาด 8 ช่อง
ซีซีทีวี

3. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

แอนด์ เซอร์วิส

21,614

8

172,912

9,095

2

18,190

5,350

1

5,350

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

8

29,960

จากัด

9,095
9,416
9,202
ข้อ 62 (COM)
5,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

5,350

5,457

5,564

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. กล่องเก็บอุปกรณ์
สายใยแก้วนาแสง
ภายนอกอาคาร

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์
เอ็ม ซีซีทีวี

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

3,745

3,745

3,841

3,745

-6กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. ฮาร์ดดิสก์สสาหรับเก็บ
ข้อมูล ขนาด 4 TB

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

ร้านพีแอนด์
เอ็ม ซีซีทีวี

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

6,955

6,741

6,634

6,955

จานวน

รวม

2

13,910

รวมจานวนเงิน 240,322 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ทต.นาดี จั ดหาระบบกล้ องวงจรปิ ดที่ มี คุ ณ ลั กษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 2 และข้อ 11 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ่าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น
จ่านวนเงิน 191,102 บาท
เห็นชอบให้ ทต.นาดี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 62 และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี
2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 5,350 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.นาดี จัดหากล่องเก็บอุปกรณ์สายใยแก้วน่าแสงภายนอก
อาคาร และฮาร์ดดิสส่าหรับเก็บรักษาข้อมูล ขนาด 4 TB ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 43,870 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เนื่องจาก อบจ.ปราจีนบุรี มีโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เสนอต่อคณะกรรมการฯ
แต่ได้จัดส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขาฯ หลังจากที่ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทาเอกสารวาระการประชุมแล้ว
อบจ.ปราจีนบุรี จึงขออนุญาตเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
ของ อบจ.ปราจีนบุรี
เห็ น ชอบให้ น าโครงการจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ ข อง อบจ.ปราจี น บุ รี เสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเสนอโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
เปรียบเทียบ 3 รายการ
รวม
1. ค่าจัดหาและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรม
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท มีนา
ซิสเต็ม จากัด

หจก. เอ็นเคเคเอส
คอนสตรัคชั่น

บริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป
จากัด (สานักงานใหญ่)

126,260

192,600

95,000

95,000

1

95,000

รวมจานวนเงิน 95,000 บาท
/ มติที่ประชุม…

-7มติที่ประชุม

เนื่องจาก อบจ.ปราจีน บุรี ได้จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ยังไม่ชัดเจน และผู้แทนจาก อบจ.ปราจีนบุรี ไม่สามารถ
ตอบข้อสงสัยของคณะกรรมการฯ ได้ชัดเจนในประเด็น ดังนี้
1) สิ่งที่ อบจ.ปราจีนบุรี จะได้รับ กรรมสิทธิ์ ภายหลังจากจัดหาและพัฒนา
ซอฟต์ แวร์ชุด โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิ กส์ (เนื่องจาก
ระบบที่ จั ด หาและพั ฒ นานี้ จะมี ค่ า จ้า งบ่ า รุ งรั กษาซอฟต์ แ วร์ ชุ ดโปรแกรม และ
ค่าจัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทุกปี ปีละ 300,000 บาท)
2) การใช้งานชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
3) ความสามารถของชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
4) ความต่อเนื่องของชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
5) ตัวอย่างชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ประชุ มจึงมี มติ ให้ มี หนั งสื อถึง อบจ.ปราจีน บุ รี เพื่ อขอรายละเอี ยดของ
โครงการในประเด็นดังกล่าว แล้วให้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายนฤพนธ์ ภาโนชิต)
รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

