รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 6/๒๕62 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. น.ส.จุฬาลักษณ์ ดีทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นางอัญชลี
นวลจันทร์
ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายประสิทธิชัย ชุ่มช่อง
ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอภิเดช
สระบัว
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายธนพันธ์
ฉิ่งสูงเนิน
ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.มะลิวัลย์
สุขศิลา
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.อธิพร
นิลศิริ
ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.จิราภรณ์
แสงวรนุช
ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
11. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายจักรกฤช
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายชล
2. นายธีรพงศ์
3. นายวิชชากรณ์
4. นายภาณุวิชญ์
5. นายอนุรักษ์
6. จ่าเอกพิชิตชัย

จีระกุล
สำเภาทอง
กาศโอสถ
สุรพงษ์พิทักษ์
คชรินทร์
ปามุทา

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลประจันตคาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลประจันตคาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ ดิฉัน
นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีทองสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ทำหน้าที่ประธานแทน
ทราบ

-2ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จ ั ง หวั ด ปราจี น บุ ร ี ค รั ้ ง ที ่ 5/๒๕62 จำนวน 7 หน้ า เพื ่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2562 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หน่วยงาน 3 โครงการ ดังนี้
(1) ทต.ประจันตคาม จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 52,900 บาท
(2) ทต.กรอกสมบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 1,191,500 บาท
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 730,300 บาท
- จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 461,200 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตำบลประจั น ตคามเสนอโครงการจั ด หาครุ ภ ั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาจัดหา จำนวน
รายการ
เปรียบเทียบ 3 รายการ
รวม
1. เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
ชนิดฉีดหมึก

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์ 39

ร้านรวมสินค้า

52,900

55,000

58,000

52,900

1

52,900

รวมจำนวนเงิน 52,900 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ทต.ประจั น ตคาม จั ดหาเครื ่องพิ มพ์ หน้ ากว้ างชนิ ดฉี ดหมึก
ในกรณี ไ ม่ ม ี ร าคาตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที ่ ม ี ค ุ ณลั กษณะพื ้ นฐานตามที ่ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน
52,900 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตำบลกรอกสมบู ร ณ์ เ สนอโครงการจั ด ซื ้ อ ครุ ภ ั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
เพื่อใช้งานศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ และใช้ในเทศบาลตำบล
กรอกสมบูรณ์ (สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา) มีรายละเอียดของอุปกรณ์ ที่จะ
จัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ข้อ 8 (คอมฯ)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านปราจีน
108-1900

ร้านเฟรนด์ 39

21,900

21,990

22,000

21,900

31

678,900

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank
Printer)
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2
(38 หน้า/นาที)
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800
VA

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 9 (คอมฯ)
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านปราจีน
108-1900

ร้านปราจีน
108-1900

ร้านปราจีน
108-1900

29,900

1

29,900

4,200

1

4,200

14,900

1

14,900

2,400

1

2,400

ร้านเฟรนด์ 39

4,200
4,290
4,300
15,000
ข้อ 46 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

จำนวน

ร้านเฟรนด์ 39

29,900
29,990
30,000
4,300
ข้อ 42 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

รวม

ราคาจัดหา

ร้านเฟรนด์ 39

14,900
14,990
15,000
ข้อ 61 (คอมฯ)
2,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านปราจีน
108-1900

ร้านเฟรนด์ 39

2,400

2,490

2,500

รวมจำนวนเงิน 730,300 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.กรอกสมบูรณ์ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต ่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ฉบับเดือนมีน าคม 2562
ข้อ 8, 9, 42, 46 และข้อ 61 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 730,300 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์เสนอโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้
ในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2
สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
และวิเคราะห์ภาพ

ข้อ 8 (CCTV)
53,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์
เซอร์วิส

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จำกัด

52,500

52,700

53,000

52,000

8

416,000

/ ฝ่ายเลขานุการ…

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์
เซอร์วิส

รวม

ราคาจัดหา

จำนวน

20,000

1

20,000

8,400

3

25,200

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จำกัด

21,500
21,900
22,000
ข้อ 12 (CCTV)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์
เซอร์วิส

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จำกัด

8,400

8,500

8,600

รวมจำนวนเงิน 461,200 บาท
มติที่ประชุม

เนื่องจาก ทต.กรอกสมบูรณ์ ได้จัดทำรายละเอียดในเอกสารการจัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดในครั้งนี้ยังไม่ค รบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้น ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ประชุมจึงมีมติให้ ทต.กรอกสมบูรณ์ จัดทำรายละเอียด
ในเอกสารการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีทองสุข)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

