รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 7/๒๕61 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 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. น.ส.จุฑามาศ
บัวเผื่อน
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสิทธิชัย ชุ่มช่อง
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอภิเดช
สระบัว
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธนพันธ์
ฉิ่งสูงเนิน
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.นันทวัน
ภุชฌงค์
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.โชติกา
โนนใหญ่
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
10. พจอ.ศักดิ์สิทธิ์
สินารุณ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
12. นายนฤพนธ์
ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
13. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
2. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายศรทรง
2. นายปกรณ์
3. นายธีรชัย
4. นายจิรายุ
5. นายพิศิษฐ์

พันธ์เงิน
ประทีปแก้ว
วงศ์วนิชโยธิน
พันพลู
เขียวละออ

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เทศบาลตาบลเมืองเก่า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตาบลเมืองเก่า
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบลโพธิ์งาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ ดิฉัน
นางจารุณี วายลม หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…

-2ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 6/๒๕61 จ านวน 4 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาปรากฏว่าไม่มี คณะกรรมการท่ านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
ส าหรั บ ในเดื อ นธัน วาคม 2561 มี ห น่ ว ยงานเสนอโครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 หน่วยงาน 5 โครงการ ดังนี้
(1) ทต.เมืองเก่า จานวน 2 โครงการ รวมวงเงิน 705,860 บาท
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 163,860 บาท
- จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 โครงการ วงเงิน
540,800 บาท
(2) อบต.ท่าตูม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,571,611 บาท
(3) ทต.โพธิ์งาม จานวน 1 โครงการ วงเงิน 283,200 บาท
(4) อบจ.ปราจีนบุรี จานวน 1 โครงการ วงเงิน 119,316 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตาบลเมืองเก่าเสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ปฏิบัติงาน
สานักงานเทศบาลตาบลเมืองเก่า มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา
ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3

ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

43,800

29,900

2

59,800

4,290

3

12,870

7,090

1

7,090

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

29,900
30,000
30,000
ข้อ 42
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

2

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

21,900
22,000
22,000
ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

21,900

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

4,290
4,300
4,300
ข้อ 43
7,100
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

7,090

7,100

7,100

-3กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที)

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 45
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

6. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

จานวน

รวม

7,800

3

23,400

16,900

1

16,900

ราคาจัดหา

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

7,800
7,900
7,900
ข้อ 52
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

16,900

17,000

17,000

รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 163,860 บาท
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ทต.เมืองเก่า จัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ที่มีคุ ณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 8, 9, 42,
43, 45 และข้อ 52 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวน
เงิน 163,860 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า เสนอโครงการจั ดซื้ อกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด มีรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

ข้อ 2 (CCTV)
32,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

13

412,100

21,700

1

21,700

60,700

1

60,700

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

31,700
31,800
31,900
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

31,700

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

21,700
21,800
21,900
ข้อ 10 (CCTV)
61,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

60,700

60,800

60,900

-4กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
รายการ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ข้อ 11 (CCTV)
8,600
แบบ PoE (PoE L2
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี บริษัท พี.อาร์.เอส. บริษัท ซีสเท็มคอร์
Switch) ขนาด 8 ช่อง
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

5. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

6. โทรทัศน์แอลอีดี (LED
TV) ขนาด 32 นิ้ว

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

รวม

8,400

3

25,200

2,300

1

2,300

9,400

2

18,800

จากัด

ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

8,400
8,500
8,600
ข้อ 61 (COM)
2,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

จานวน

ราคาจัดหา

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

2,300
2,350
2,400
ข้อ 5.5.1
9,500
(สานักงบประมาณ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี
แอนด์ มาร์เกตติ้ง จากัด

บริษัท พี.อาร์.เอส.
ดิสทริบิวชั่น
ซิสเต็ม จากัด

บริษัท ซีสเท็มคอร์
จากัด

9,400

9,450

9,500

รวมจานวนเงิน 540,800 บาท
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ ทต.เมืองเก่า จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 2, 9, 10 และข้ อ 11 และเป็ นราคาต่่ าสุดตามที่ เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 519,700 บาท
เห็นชอบให้ ทต.เมืองเก่า จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 61 และเป็น
ราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 2,300 บาท
เห็ น ชอบให้ ทต.เมื อ งเก่ า จั ดหาจอแสดงผลชนิ ด LED TV ขนาด 32 นิ้ ว
ซึ่งเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส่านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ข้อ 5.5.1 เป็นจ่านวนเงิน 18,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริห ารส่ วนตาบลท่าตูม เสนอโครงการจัดซื้อกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด
องค์การบริห ารส่ วนตาบลท่าตูม มีรายละเอียดของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จะจัดหาดังนี้
/ กรณีตรงตามเกณฑ์…

-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network
Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network
Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
4. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
5. จอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว
6. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ประเภทอ้างอิง

ข้อ 1 (CCTV)
23,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

51

1,118,685

21,668

7

151,676

60,241

1

60,241

8,400

10

84,000

3,959

8

31,672

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

3,959
3,959
3,959
ข้อ 62 (COM)
5,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

21,935

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

8,400
8,453
8,560
ข้อ 60 (COM)
4,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

รวม

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

60,241
60,455
60,990
ข้อ 12 (CCTV)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

จานวน

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

21,668
21,882
21,935
ข้อ 10 (CCTV)
61,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ราคาจัดหา

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

21,935
22,363
22,470
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

7. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

5,671

7

12,840

1

39,697

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

5,671
5,799
5,778
ข้อ 63 (COM)
13,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

12,840

12,840

13,375

12,840

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
หรือขนาด 15U)

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

9,100

9,300

9,300

รวมจานวนเงิน 1,571,611 บาท

9,100

จานวน

รวม

8

72,800

-6มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ท่าตูม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณ ลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 60, 62 และ
ข้อ 63 และเป็ นราคาต่่ าสุ ดตามที่ เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เกิ น ราคากลาง
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ่ า ปี 2561 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น จ่ านวนเงิ น
84,209 บาท
เห็น ชอบให้ อบต.ท่ าตูม จัดหาระบบกล้องวงจรปิ ดที่ มีคุณลักษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 1, 9, 10 และข้ อ 12 และเป็ นราคาต่่ าสุดตามที่ เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 1,414,602 บาท
และเห็นชอบให้ อบต.ท่า ตูม จัดหาตู้ส่าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว หรือขนาด 15U) ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุด
ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน 72,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลต าบลโพธิ์งามเสนอโครงการซื้อพร้อมติ ดตั้งกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด
(CCTV) หมู่ที่ 10 บ้ านหนองหัวลิง และซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
หมู่ ที่ 19 บ้ านม่ ว งใหม่ มี ร ายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์ ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อ 2 (CCTV)
32,000
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
เปรียบเทียบ 3 รายการ
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก ร้านพีแอนด์เอ็ม ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด
ซีซีทีวี
แอนด์ เซอร์วิส
อาคาร สาหรับใช้ในงาน
24,000
24,550
24,500
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์กระจาย
ข้อ 12 (CCTV)
8,600
สัญญาณแบบ PoE (PoE
เปรียบเทียบ 3 รายการ
L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ร้านพีแอนด์เอ็ม ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม บ.ยูทัช เทคโนโลยี
ซีซีทีวี

แอนด์ เซอร์วิส

จากัด

8,400

8,460

8,450

24,500

10

245,000

8,400

3

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

2

13,000

25,200

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ฮาร์ดดิสก์ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 4 TB

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านพีแอนด์
เอ็ม ซีซีทีวี

ร้านกานันศักดิ์ ซิสเท็ม
แอนด์ เซอร์วิส

บ.ยูทัช เทคโนโลยี
จากัด

6,500

6,530

6,520

6,500

รวมจานวนเงิน 283,200 บาท
/ มติที่ประชุม…

-7มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ทต.โพธิ์งาม จัดหาระบบกล้องวงจรปิ ดที่ มีคุณลักษณะพื้ นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 12 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น
จ่านวนเงิน 25,200 บาท
ส่าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส่าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส่าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป (ข้อ 2) ที่เป็นราคาต่่าสุด
มีคุณ ลักษณะพื้น ฐานต่่ากว่าคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์ ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ ทต.
โพธิ์งาม จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส่าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส่าหรั บใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ วไป ในราคาล่ าดับ ถัดมา
ไม่เกินราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวนเงิน 245,000 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.โพธิ์งาม จัดหาฮาร์ดดิสก์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB
ในกรณี ไ ม่ มี ร าคาตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที่ มี คุ ณ ลั กษณะพื้ น ฐานตามที่ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นจ่านวนเงิน
13,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี มี ร ายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที)

ข้อ 8
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

บริษัท ลีดเดอร์
เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษัท ลีดเดอร์
เน็ตเวิร์ค จากัด

บริษัท ลีดเดอร์
เน็ตเวิร์ค จากัด

42,586

29,500

1

29,500

3,990

1

3,990

7,700

2

15,400

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

30,000
29,960
29,500
ข้อ 42
4,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

2

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

22,000
21,293
21,800
ข้อ 9
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

21,293

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

4,300
4,280
3,990
ข้อ 45
7,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

บริษัท ลีดเดอร์
เน็ตเวิร์ค จากัด

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

7,900

7,811

7,700

-8กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

ประเภทอ้างอิง

ราคากระทรวงดิจิทัลฯ

ข้อ 52
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

บริษัท ลีดเดอร์
เน็ตเวิร์ค จากัด

รวม

12,840

1

12,840

5,000

3

15,000

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

17,000
12,840
16,900
ข้อ 62 (COM)
5,900
เปรียบเทียบ 3 รายการ

6. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

จานวน

ราคาจัดหา

หจก.ปิยะวรรณ
ออโตเมชั่น

บริษัท ลีดเดอร์
เน็ตเวิร์ค จากัด

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

5,900

5,243

5,000

รวมจานวนเงิน 119,316 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบจ.ปราจีนบุรี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ข้อ 8, 9, 42,
45, 52 และข้อ 62 และเป็นราคาต่่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจ่านวน
เงิน 119,316 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางปิยนุช มงคล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายนฤพนธ์ ภาโนชิต)
รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

