รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 6/๒๕63 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นางจารุณี
2. นายประดิษฐ์

วายลม
พิทักษ์เสถียรกุล

3. นายจักรกฤช
4. น.ส.ปาจรีย์
5. นายประสิทธิชัย
6. นายอภิเดช
7. นายธนพันธ์
8. น.ส.ชลลดา
9. น.ส.นันทวัน
10. นายพีรพัฒน์
11. พจอ.ศักดิ์สิทธิ์
12. นายประพล
13. นายกิติศักดิ์
14. นางปิยนุช

ศรีวิเศษ
คล่องใจ
ชุ่มช่อง
สระบัว
ฉิ่งสูงเนิน
ทนงศักดิ์มนตรี
ภุชฌงค์
งามคณะ
สินารุณ
รัตนมาลา
พรมสวัสดิ์
มงคล

ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายสมพงษ์
2. นายวรวัฒน์
3. นายวงศ์ธวัช
4. นางอรอุมา

ออทอลาน
ช่วยไธสง
สาวาปี
ค้ำชู

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ ดิฉัน
นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทำหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
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ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จ ั ง หวั ด ปราจี น บุ ร ี ค รั ้ ง ที ่ 5/๒๕63 จำนวน 10 หน้ า เพื ่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
สำหรับในเดือนกันยายน 2563 มีห น่ว ยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยงาน 5 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.เมืองเก่า จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 484,900 บาท
(2) อบต.บ้านพระ จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 282,726 บาท
- จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย หมู่ 17 ต.บ้านพระ อ.เมือง
ปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 275,878 บาท
- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 6,848 บาท
(3) อบต.ดงกระทงยาม จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 542,600 บาท
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง ต.หาดยาง จำนวน 1
โครงการ วงเงิน 271,300 บาท
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด หมู่ที่ 3 บ้านสนามโพธิ์ ต.หาดยาง จำนวน 1
โครงการ วงเงิน 271,300 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีรายละเอียดของอุปกรณ์ ที่จะ
จัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 32 ช่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 2 (CCTV)
32,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. สระแก้ว
กล้องวงจรปิด

หจก. เอส.เอส.ดี.
เจนนิซิส

หจก. เอส.เอส.ดี.
เจนนิซิส

16

344,000

104,900

1

104,900

5,700

1

5,700

หจก. พี.เค.คอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ตเวิร์ค

21,500
24,000
22,000
ข้อ 11 (CCTV)
125,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. สระแก้ว
กล้องวงจรปิด

21,500

หจก. พี.เค.คอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ตเวิร์ค

104,900 110,000
115,000
ข้อ 63 (คอมฯ)
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. สระแก้ว
กล้องวงจรปิด

หจก. เอส.เอส.ดี.
เจนนิซิส

หจก. พี.เค.คอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ตเวิร์ค

5,700

5,700

5,800
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รายการ
4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 40 นิ้ว

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 5.4.2 (สำนักงบฯ)
11,700
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. สระแก้ว
กล้องวงจรปิด

หจก. เอส.เอส.ดี.
เจนนิซิส

หจก. พี.เค.คอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ตเวิร์ค

6,500

11,500

6,900

ราคาจัดหา

6,500

จำนวน

1

รวม
6,500

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาด 19 นิ้ว 9U
2. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ แบบ PoE
ขนาด 24 ช่อง

เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. สระแก้วกล้อง
วงจรปิด

7,800
หจก. สระแก้วกล้อง
วงจรปิด

16,000

ราคาจัดหา

หจก. เอส.เอส.ดี. หจก. พี.เค.คอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ตเวิร์ค
เจนนิซิส

12,000

รวม

7,800

1

7,800

16,000

1

16,000

13,500

หจก. เอส.เอส.ดี. หจก. พี.เค.คอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ตเวิร์ค
เจนนิซิส

16,500

จำนวน

17,500

รวมจำนวนเงิน 484,900 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.เมืองเก่า จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 2 และข้อ 11 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
เกณฑ์ ร าคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ฉบับเดือนกัน ยายน 2562
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 448,900 บาท
เห็นชอบให้ อบต.เมืองเก่า จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ข้อ 63 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ไม่เกินเกณฑ์ราคากลางการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 5,700 บาท
เห็นชอบให้ อบต.เมืองเก่า จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว
ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ข้อ 5.4.2 เป็นจำนวนเงิน 6,500 บาท
และเห็นชอบให้ อบต.เมืองเก่า จัดหาตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 9U และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 24
ช่อง ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี คุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน
23,800 บาท
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องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระเสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) หมู่ 17 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี รายละเอียดของอุปกรณ์
ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง (รวม
หน่วยจัดเก็บข้อมูล 4000 GB
จำนวน 2 ตัว)
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง

ข้อ 2 (CCTV)
32,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

หจก. กรีน
มัลติเทค

หจก. กรีน
มัลติเทค

หจก. กรีน
มัลติเทค

21,500

1

21,500

8,300

1

8,300

5,778

1

5,778

6,500

1

6,500

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

8,300
8,300
8,300
ข้อ 63 (คอมฯ)
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

189,000

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

21,500
21,900
22,000
ข้อ 12 (CCTV)
8,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

6

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

31,500
31,700
31,800
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว

หจก. กรีน
มัลติเทค

31,500

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

5,778
5,800
5,800
ข้อ 5.4.1 (สำนักงบฯ)
6,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

หจก. กรีน
มัลติเทค

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

6,500

6,500

6,500

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 12U)
2. ตู้เหล็กกันน้ำ สำหรับ
จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ไฟเบอร์ออฟติค

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

หจก. กรีน
มัลติเทค

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

7,800

7,900

7,900

บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

หจก. กรีน
มัลติเทค

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

4,250

5,000

5,200

บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

หจก. กรีน
มัลติเทค

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

10,000

13,000

13,500

จำนวน

รวม

7,800

1

7,800

4,250

4

17,000

10,000

2

20,000

รวมจำนวนเงิน 275,878 บาท
/ มติที่ประชุม…

-5มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ้านพระ จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 2, 9 และข้อ 12 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
เกณฑ์ ร าคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ฉบับเดือนกัน ยายน 2562
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 218,800 บาท
เห็นชอบให้ อบต.บ้านพระ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ข้อ 63 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ไม่เกินเกณฑ์ราคากลางการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 5,778 บาท
เห็นชอบให้ อบต.บ้านพระ จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว
ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ข้อ 5.4.1 เป็นจำนวนเงิน 6,500 บาท
และเห็นชอบให้ อบต.บ้านพระ จัดหาตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 12U) ตู้เหล็กกันน้ำสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
และอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่ำสุดตามที่
เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน 44,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระเสนอโครงการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน รายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง

ข้อ 31 (COM)
2,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)

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

ร้าน 2K เซอร์วิส
แอนด์ซัพพลาย

2,782

1

2,782

4,066

1

4,066

ร้านกนกวรรณ
คอมพิวเตอร์

2,782
2,800
2,800
ข้อ 32 (COM)
6,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)

ร้าน 2K เซอร์วิส
แอนด์ซัพพลาย

ร้านกนกวรรณ
คอมพิวเตอร์

4,066

4,000

4,000

รวมจำนวนเงิน 6,848 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ้านพระ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ข้ อ 31 และข้ อ 32 และเป็ น ราคาต่ ำ สุ ด ตามที ่ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ราคากลางการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 6,848 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…

-6ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามเสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาง มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ข้อ 2 (CCTV)
32,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

189,000

21,500

1

21,500

2,400

4

9,600

8,500

1

8,500

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

21,500
21,600
22,000
ข้อ 62 (คอมฯ)
2,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์
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บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

31,500
31,800
32,000
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้าน แบงค์การันตี

4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV ขนาด
32 นิ้ว

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

31,500

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

2,400
2,450
2,500
ข้อ 5.5.1 (สำนักงบฯ)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

8,500

8,550

8,600

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE ขนาด 4 ช่อง

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

จำนวน

รวม

3,400

3

10,200

2,800

1

2,800

6,500

3

19,500

3,400

3

10,200

ราคาจัดหา
บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

3,400

3,500

3,900

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

2,800

3,500

4,000

3. ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา

ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

6,500

6,700

6,900

4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
สายไฟเบอร์ออฟติก

ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

3,400

3,500

3,600

รวมจำนวนเงิน 271,300 บาท

/ มติที่ประชุม…

-7มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ดงกระทงยาม จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ ข้อ 2 และข้อ 9 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่
เกินเกณฑ์ราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 210,500 บาท
เห็นชอบให้ อบต.ดงกระทงยาม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อ 62 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
ซึ ่ งไม่ เกิ นเกณฑ์ ราคากลางการจั ดหาอุ ปกรณ์ และระบบคอมพิ วเตอร์ ฉบั บเดื อน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 9,600 บาท
เห็นชอบให้ อบต.ดงกระทงยาม จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 32 นิ้ว ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และ
ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ข้อ 5.5.1
เป็นจำนวนเงิน 8,500 บาท
และเห็นชอบให้ อบต.ดงกระทงยาม จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ
PoE ขนาด 4 ช่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ตู้เหล็ก
กันน้ำมีหลังคา และอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายไฟเบอร์ออฟติค ในกรณีไม่มีราคา
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี คุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็น
ราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน 42,700 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามเสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
หมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ข้อ 2 (CCTV)
32,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

6

189,000

21,500

1

21,500

2,400

4

9,600

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

31,500
31,800
32,000
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน แบงค์การันตี

31,500

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

21,500
21,600
22,000
ข้อ 62 (คอมฯ)
2,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

2,400

2,450

2,500

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-8กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV ขนาด
32 นิ้ว

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 5.5.1 (สำนักงบฯ)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

8,500

8,550

8,600

ราคาจัดหา

8,500

จำนวน

1

รวม
8,500

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE ขนาด 4 ช่อง

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

จำนวน

รวม

3,400

3

10,200

2,800

1

2,800

6,500

3

19,500

3,400

3

10,200

ราคาจัดหา
บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

3,400

3,500

3,900

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

2,800

3,500

4,000

3. ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา

ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

6,500

6,700

6,900

4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
สายไฟเบอร์ออฟติก

ร้าน แบงค์การันตี

ร้าน เพิ่มพูนพานิชย์

บริษัท เฟื่องฟู
กรุ๊ป จำกัด

3,400

3,500

3,600

รวมจำนวนเงิน 271,300 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ดงกระทงยาม จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ ข้อ 2 และข้อ 9 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ไม่เกินเกณฑ์ราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 210,500 บาท
เห็นชอบให้ อบต.ดงกระทงยาม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อ 62 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
ซึ ่ งไม่ เกิ นเกณฑ์ ราคากลางการจั ดหาอุ ปกรณ์ และระบบคอมพิ วเตอร์ ฉบั บเดื อน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 9,600 บาท
เห็นชอบให้ อบต.ดงกระทงยาม จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 32 นิ้ว ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และ
ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ข้อ 5.5.1
เป็นจำนวนเงิน 8,500 บาท

/ และเห็นชอบ…

-9และเห็นชอบให้ อบต.ดงกระทงยาม จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ
PoE ขนาด 4 ช่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ตู้เหล็ก
กันน้ำมีหลังคา และอุปกรณ์แปลงสัญญาณสายไฟเบอร์ออฟติค ในกรณีไม่มีราคา
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี คุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็น
ราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน 42,700 บาท
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
*****************************

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(นางสาวพิชญานิน เพ็ชรหึง)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

