รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. ร.ต. สรมงคล
มงคละสิริ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล
อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายสุทธิพงษ์
ศรีถัน
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. นายสุรพงษ์
บุญยั่งยืน
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสิทธิชัย
ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. จ.ส.ต.บรรดิษฐ์
หมวดหอม
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
7. ส.อ.สุชาติ
กันเที้ยม
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายกฤษณะพงศ์
นิพัทธโชติ
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางพนิดา
จันทวงศ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
11. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
4. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. น.ส.พรไพรฑูรย์
2. นางวาสนา
3. นางอารีรัตน์
4. นายสมพงษ์
5. น.ส.วนิดา

ศรีบุญเรือง
นรกิจ
ตุรุสิทธิ์
ปั่นเอี่ยม
ถินรอด

ผู้แทนเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
ผู้แทนเทศบาลตาบลประจันตคาม
ผู้แทนเทศบาลตาบลประจันตคาม
ผู้แทนเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจัง หวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึง ได้มอบหมายให้
กระผม ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แจ้งคาสั่งแก้ไขเฉพาะรายในตาแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งต้องรายงานให้ มท. ทราบทุก 6 เดือน
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 5/๒๕๕9 จ านวน 3 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาปรากฏว่ า ไม่ มี ค ณะกรรมการท่ า นใดขอแก้ ไ ข
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนมิถุน ายน 2559 มีห น่วยงานเสนอโครงการจัด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 5 หน่วยงาน 6 โครงการ ดังนี้
(1) ทต.กรอกสมบูรณ์ จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 91,240 บาท
- กองการศึกษา วงเงิน 83,390 บาท
- สานักปลัดเทศบาลตาบล วงเงิน 7,850 บาท
(2) ทต.ประจันตคาม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 5,750 บาท
(3) อบต.บ้านพระ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 28,450 บาท
(4) ทต.เมืองเก่า จานวน 1 โครงการ วงเงิน 2,580,425 บาท
(5) อบต.บางยาง จานวน 1 โครงการ วงเงิน 64,700 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.กรอกสมบูรณ์เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)
มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ข้อ 7
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

15,950

2

31,900

21,950

1

21,950

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

15,950
16,000
16,000
ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

21,950

22,000

22,000

/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานสานักงาน

ประเภทอ้างอิง

ข้อ 10
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)

ราคาMICT

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

15,950
16,000
16,000
ข้อ 39
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

จานวน

รวม

15,950

1

15,950

4,290

1

4,290

3,100

3

9,300

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

4,290
4,300
4,300
ข้อ 58
3,200
เปรียบเทียบ 3 รายการ

5. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ราคาจัดหา

หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

3,100

3,200

3,200

รวมเป็นเงิน 83,390 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.กรอกสมบู รณ์ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีคุณลั กษณะ
พื้น ฐานตามที่เสนอต่อ คณะกรรมการฯ และไม่ ต่ ากว่า คุณ ลัก ษณะพื้น ฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้อ 7, 8, 10, 39 และข้อ 58 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของ
กระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน 83,390 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

ทต.กรอกสมบู ร ณ์ เ สนอโครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ (ส านั ก
ปลัดเทศบาล) มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)

ข้อ 42
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

7,850

7,900

7,900

7,850

1

7,850

รวมเป็นเงิน 7,850 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.กรอกสมบู รณ์ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีคุณลั กษณะ
พื้น ฐานตามที่เสนอต่อ คณะกรรมการฯ และไม่ ต่ ากว่า คุณ ลัก ษณะพื้น ฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 42 และเป็ นราคาต่่ าสุดตามที่ เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 7,850 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…
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ทต.ประจั น ตคามเสนอโครงการจัดซื้ อครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ มี รายละเอี ยด
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 59
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

5,750

5,800

5,800

5,750

1

5,750

รวมเป็นเงิน 5,750 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ทต.ประจั นตคาม จั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่มี คุ ณลั กษณะ
พื้น ฐานตามที่เสนอต่อ คณะกรรมการฯ และไม่ ต่ ากว่า คุณ ลัก ษณะพื้น ฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 59 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 5,750 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.บ้านพระเสนอโครงการจั ดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พร้อมอุ ปกรณ์ เพื่ อ
ใช้ปฏิบัติงานสานักงานปลัด มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

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

ร้านเฟรนด์
39

21,950

1

21,950

3,250

2

6,500

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

21,950
22,000
22,000
ข้อ 41
3,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

3,250

3,700

3,700

รวมเป็นเงิน 28,450 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ้านพระ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 8 และข้อ 41 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน
28,450 บาท
/ ฝ่ายเลขานุการ…
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ทต.เมืองเก่าเสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์
ภายในเขตชุมชนเทศบาลตาบลเมืองเก่า มีรายละเอียด ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

ข้อ 58
3,200
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 1
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

18,600

36,000

43

1,548,000

24,000

6

144,000

9,100

12

109,200

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

36,000
36,100
36,200
CCTV ข้อ 10
24,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

6

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

3,100
3,150
3,200
CCTV ข้อ 5
36,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

3,100

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

24,000
24,050
24,100
CCTV ข้อ 12
9,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

9,100

9,150

9,200

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. จอภาพ LED ขนาด 32 นิ้ว

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จากัด

ร้านกายสิทธิ์
ซัพพลาย

ร้านจิราวัฒน์
เทรดดิ้ง

9,000

10,000

9,200

9,000

จานวน

รวม

7

63,000

รวมเป็นเงิน 1,961,800 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 618,625 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,580,425 บาท
มติที่ประชุม

เนื่ องจาก ทต.เมื อ งเก่ า ได้ จั ดท่ ารายละเอี ย ดในเอกสารการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในครั้งนี้ยังคลาดเคลื่อ นและ
ไม่ถูกต้อง ที่ประชุมจึงมีมติให้ ทต.เมืองเก่า จัดท่ารายละเอียดในเอกสารการจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นส่ วนของระบบกล้ อ งโทรทัศ น์ว งจรปิด ให้ ครบถ้ว นถู กต้ อ ง
และหาก ทต.เมื องเก่ า จัด ท่า เอกสารมาอย่ างถูก ต้อ ง จะขออนุ ญาตเชิญ ประชุ ม
คณะกรรมการฯ ในทันที เนื่อ งจากเรื่องนี้เป็นเรื่อ งส่าคัญและเป็นไปตามนโยบาย
คสช. แต่หากว่าเรื่องมาช้า ก็จะขอเชิญประชุมฯ ตามวงรอบปกติ
/ ฝ่ายเลขานุการ…

-6ฝ่ายเลขานุการ

อบต.บางยางเสนอโครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ มี ร ายละเอี ย ด
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล

ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

บ.ไอที แอร์ แอนด์
คอม จากัด

21,900

2

43,800

20,900

1

20,900

ร้าน
พี.ทอยส์

21,900
21,950
21,990
ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ไจแอนท์ บลู
ซิสเท็มส์

บ.ไอที แอร์ แอนด์
คอม จากัด

ร้าน
พี.ทอยส์

20,900

20,950

20,990

รวมเป็นเงิน 64,700 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บางยาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวง
ICT ข้อ 8 และข้อ 11 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของกระทรวง ICT เป็นจ่านวนเงิน
64,700 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(สรมงคล มงคละสิริ)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

