รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 7/๒๕62 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. น.ส.จันทร์เพ็ญ
รอดสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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. นายชาญชัย
จินดาสถาพร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
12. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายจักรกฤช
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. น.ส.นุชนารถ
2. น.ส.ยุพาพร
3. นายภาณุวิชญ์
4. นายอนุรักษ์
5. นายจิระพันธ์
6. น.ส.สุพรรษา
7. น.ส.เสาวนีย์

เชียงทอง
ด่านสร้อย
สุรพงษ์พิทักษ์
คชรินทร์
โสมนัส
สิงห์ทอง
พวงยอด

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ทต.กรอกสมบูรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลโคกมะกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลโคกมะกอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.บ้านพระ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ ดิฉัน
นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษา
ราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทำหน้าที่ประธานแทน
ทราบ

-2ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จ ั ง หวั ด ปราจี น บุ ร ี ค รั ้ ง ที ่ 6/๒๕62 จำนวน 4 หน้ า เพื ่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ตอบข้อหารือในประเด็นคำถามจากการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่
6/๒๕62 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยคลังจังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นคำถามที่ 1 จากข้อแนะนำประกอบการพิจารณาของเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
“ข้อ 18. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามรถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
นั้นๆ
หมายความว่า ให้เลือกใช้วงเล็บใดวงเล็บหนึ่งตามลำดับเท่านั้น
ประเด็นคำถามที่ 2 การที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี ได้เคยอนุมัติโครงการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ของหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้
เปรียบเทียบราคาจาก 3 ร้าน และราคาต่ำสุดไม่เกินเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 (ของ กระทรวง DE)
ด้ว ยราคาที่ต่ำมากเกือบครึ่งของราคากลาง แล้ว จะมีผ ลกับหน่วยงานอื่นที่เสนอ
โครงการเพื่อพิจารณาในรายการครุ ภัณฑ์เดียวกันในการประชุมครั้งถัดไป ก็ต่อเมื่อเป็น
รายการครุภัณฑ์เดียวกัน ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน จากร้านเดียวกัน
3.2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดประชาพิจารณ์ร่างเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 13 - 20
สิงหาคม 2562
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 4…

-3ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
สำหรับในเดือนสิ งหาคม 2562 มีห น่ว ยงานเสนอโครงการจัด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 หน่วยงาน 7 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.บ้านนา จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 461,980 บาท
- จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 361,300 บาท
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 100,680 บาท
(2) ทต.กรอกสมบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 401,500 บาท
(3) ทต.โคกมะกอก จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 143,000 บาท
(4) อบต.บ้านพระ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 31,006 บาท
(5) สนจ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 64,300 บาท
- กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ วงเงิน
24,800 บาท
- กลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 1 โครงการ
วงเงิน 39,500 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเสนอโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อ 2 (CCTV)
32,000
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. แอล.เอ็ม.
บริษัท กรีนโปรดักส์
ร้าน เคพี
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
ซีวิล
เทคโนโลยี จำกัด
เทรดดิ้ง
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
31,500
32,000
32,000
ปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เครือข่าย (Network Video
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. แอล.เอ็ม.
บริ
ษ
ท
ั
กรี
น
โปรดั
ก
ส์
ร้าน เคพี
Recorder) แบบ 8 ช่อง
เทคโนโลยี จำกัด

3. อุปกรณ์กระจาสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จำกัด

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

252,000

21,500

1

21,500

8,500

2

17,000

5,800

1

5,800

6,000

1

6,000

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

8,500
8,600
8,600
ข้อ 62 (คอมฯ)
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

8

ซีวิล

21,500
22,000
22,000
ข้อ 12 (CCTV)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ

บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จำกัด

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

เทรดดิ้ง

31,500

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

5,800
5,800
5,800
ข้อ 5.4.1 (สำนักงบฯ)
7,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จำกัด

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

6,000

6,000

6,000

-4กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
Media Converter
2. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาด 9U
3. เครื่องส่งสัญญาณ
ระยะไกล 3,200 เมตร

เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จำกัด

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

จำนวน

รวม

6,000

3

18,000

6,000

1

6,000

35,000

1

35,000

ราคาจัดหา
หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

6,000

7,000

6,500

บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จำกัด

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

6,000

7,000

6,500

บริษัท กรีนโปรดักส์
เทคโนโลยี จำกัด

ร้าน เคพี
เทรดดิ้ง

หจก. แอล.เอ็ม.
ซีวิล

35,000

37,000

38,000

รวมจำนวนเงิน 361,300 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ้านนา จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้ อ 2, 9 และข้ อ 12 และเป็ น ราคาต่ ำ สุ ดตามที ่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 290,500 บาท
เห็นชอบให้ อบต.บ้านนา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต ่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ฉบับเดือนมีน าคม 2562
ข้อ 62 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เ กิน ราคากลาง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวน
เงิน 5,800 บาท
เห็นชอบให้ อบต.บ้านนา จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว
ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ข้อ 5.4.1 เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท
และเห็ นชอบให้ อบต.บ้ า นนา จั ดหาอุ ปกรณ์ ท ี ่ แปลงสั ญญาณ Media
Converter ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขนาด 9U) และเครื่อง
ส่ ง สั ญ ญาณระยะไกล 3,200 เมตร ในกรณี ไ ม่ ม ี ร าคาตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน 59,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
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
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

21,900

22,000

22,000

21,900

3

65,700

-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 44 (คอมฯ)
2,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ราคาจัดหา

จำนวน

รวม

2,590

2

5,180

14,900

2

29,800

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

2,590
2,600
2,600
ข้อ 52 (คอมฯ)
15,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

14,900

15,000

15,000

รวมจำนวนเงิน 100,680 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ้านนา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไม่ต่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์ ฉบับเดื อ น
มี น าคม 2562 ข้ อ 8, 44 และข้ อ 52 และเป็ น ราคาต่ ำ สุ ด ตามที่
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 100,680 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์เสนอโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้
ในเขตเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
ช่อง

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

ร้านกำนันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส

8

340,400

20,500

1

20,500

8,100

3

24,300

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จำกัด

42,500
42,550
52,600
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.พีแอนด์
เอ็ม ซีซีทีวี

42,550

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จำกัด

20,000
20,500
21,000
ข้อ 12 (CCTV)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.พีแอนด์
เอ็ม ซีซีทีวี

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จำกัด

8,000

8,100

8,100

/ กรณีไม่มีราคา…

-6กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแก้วนำแสง (Media
Converter) 100/1000
2. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาด 6U พร้อมถาด

เปรียบเทียบ 3 รายการ

จำนวน

รวม

3,290

4

13,160

4,550

1

4,550

ราคาจัดหา

หจก.พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จำกัด

3,250

3,290

3,300

หจก.พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส

บ.ฟูลเวลกรุ๊ป
จำกัด

4,500

4,550

4,550

รวมจำนวนเงิน 402,910 บาท
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ ทต.กรอกสมบูรณ์ จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีค ุณลักษณะ
พื้นฐานไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ ข้อ 8, 9 และข้อ 12 และราคาไม่เกินเกณฑ์ราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 385,200
บาท ซึ่งเป็นราคาในลำดับถัดมาเนื่องจากราคาต่ำสุดที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
มี ค ุ ณ ลั ก ษณะพื ้ น ฐานไม่ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ค ุ ณ ลั ก ษณะพื ้ น ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ
และเห็ นชอบให้ ทต.กรอกสมบู รณ์ จั ดหาอุ ปกรณ์ แปลงสั ญญาณใยแก้ว
นำแสง (Media Converter) 100/1000 และตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ขนาด 6U พร้อมถาด ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน 17,710 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตำบลโคกมะกอกเสนอโครงการติ ดตั ้ งกล้ องโทรทั ศน์วงจรปิ ดชนิ ด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

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

หจก.กรีน
มัลติเทค

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

31,500

31,600

31,800

31,500

4

126,000

ราคาจัดหา

จำนวน

รวม

17,000

1

17,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ไฟเบอร์ออฟติค

เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท เอ.พี.
มัลติมีเดีย จำกัด

หจก.กรีน
มัลติเทค

บริษัท ซิสเต็มลิงค์
โซลูชั่น จำกัด

17,000

18,000

20,000

รวมจำนวนเงิน 143,000 บาท
/ มติที่ประชุม…

-7มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอก จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 2 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น
จำนวนเงิน 126,000 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.โคกมะกอก จัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค
ในกรณี ไ ม่ ม ี ร าคาตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที ่ ม ี ค ุ ณลั กษณะพื ้ นฐานตามที ่ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน
17,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน (กองคลัง) มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank
Printer)

ข้อ 9 (คอมฯ)
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท แอดไวซ์ ไอที
อินฟินิท จำกัด

ร้าน เอส.เค.
คอมพิวเตอร์

27,836

1

27,836

3,170

1

3,170

ร้านเอเนกพร
คอมพิวเตอร์

27,836
30,000 30,000
4,300
ข้อ 42 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท แอดไวซ์ ไอที
อินฟินิท จำกัด

ร้าน เอส.เค.
คอมพิวเตอร์

ร้านเอเนกพร
คอมพิวเตอร์

3,170

3,825

3,900

รวมจำนวนเงิน 31,006 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.บ้านพระ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต ่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ฉบับเดือนมีน าคม 2562
ข้อ 9 และข้อ 42 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น
จำนวนเงิน 31,006 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีเสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ
เครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 13 (คอมฯ)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ภาคิน
คอมพิวเตอร์

ร้าน แอดวานด์
คอมแอนด์เทคโนโลยี

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

20,900

21,000

22,000

ราคาจัดหา จำนวน รวม
20,900 1
20,900

-8กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank
Printer)

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
4,300
ข้อ 42 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ภาคิน
คอมพิวเตอร์

ร้าน แอดวานด์
คอมแอนด์เทคโนโลยี

หจก. ก.สุขเจริญ
พาณิช

3,900

4,100

4,300

ราคาจัดหา จำนวน
3,900 1

รวม
3,900

รวมจำนวนเงิน 24,800 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ สนจ.ปราจีนบุรี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต ่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ฉบับเดือนมีน าคม 2562
ข้อ 13 และข้อ 42 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ
เป็นจำนวนเงิน 24,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
จังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank
Printer)

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 8 (คอมฯ)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ภาคิน
คอมพิวเตอร์

ร้าน แอดวานด์
คอมแอนด์เทคโนโลยี

ราคาจัดหา จำนวน รวม
20,000 1
20,000

ร้าน OK Fix it

20,000
22,000
21,900
4,300
ข้อ 42 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ภาคิน
คอมพิวเตอร์

ร้าน แอดวานด์
คอมแอนด์เทคโนโลยี

ร้าน OK Fix it

3,900

4,100

4,300

3,900

5

19,500

รวมจำนวนเงิน 39,500 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ สนจ.ปราจีนบุรี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต ่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ฉบับเดือนมีน าคม 2562
ข้อ 8 และข้อ 42 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น
จำนวนเงิน 39,500 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
*****************************
/ เลิกประชุม…

-9เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

