รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 9/๒๕62 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายจักรกฤช
ศรีวิเศษ
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. น.ส.จุฑามาศ
บัวเผื่อน
ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสิทธิชัย ชุ่มช่อง
ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอภิเดช
สระบัว
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธนพันธ์
ฉิ่งสูงเนิน
ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.มะลิวัลย์
สุขศิลา
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.นันทวัน
ภุชฌงค์
ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
10. น.ส.จิราภรณ์
แสงวรนุช
ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
11. พจอ.ศักดิ์สิทธิ์
สินารุณ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
12. นายประพล
รัตนมาลา
ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
13. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ แทนผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นางนิทราพร
2. นายเชิงชัย
3. น.ส.พรทิภา
4. น.ส.สุวนันท์
5. น.ส.นริศรา
6. น.ส.วิราณี
7. น.ส.ชนัญญา

เจริญไทย
ทวยไธสง
ตันมาก
เมฆพันธ์
ภาวงษ์มน
สร้อยไซ
สีมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาดี
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ ดิฉัน
นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ทำหน้าที่ประธานแทน
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…

-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 ่ 8/๒๕62 จำนวน 3 หน้ า เพื ่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สำหรับในเดือนธันวาคม 2562 มีห น่ว ยงานเสนอโครงการจัด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยงาน 4 โครงการ ดังนี้
(1) ทต.นาดี จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 385,100 บาท
(2) อบต.ทุ่งโพธิ์ จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 525,040 บาท
- จัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 โครงการ วงเงิน
344,450 บาท
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 180,590 บาท
(3) อบต.วังท่าช้าง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 89,680 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตำบลนาดีเสนอโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในเขตเทศบาลตำบลนาดี มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (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

340,000

20,500

1

20,500

6,500

2

13,000

จำนวน

รวม

4

11,600

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จำกัด

42,500
42,600
42,700
ข้อ 9 (CCTV)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. พีแอนด์
เอ็ม ซีซีทีวี

42,500

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จำกัด

20,500
21,200
21,300
ข้อ 12 (CCTV)
8,300
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก. พีแอนด์
เอ็ม ซีซีทีวี

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จำกัด

6,500

6,550

6,600

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
Media Converter

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

หจก. พีแอนด์เอ็ม
ซีซีทีวี

ร้านกำนันศักดิ์
ซิสเท็ม แอนด์ เซอร์วิส

บริษัท ฟูลเวล
กรุ๊ป จำกัด

2,900

2,950

3,000

รวมจำนวนเงิน 385,100 บาท

2,900

-3มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ทต.นาดี จั ดหาระบบกล้ องวงจรปิ ดที ่ ม ี ค ุ ณลั กษณะพื ้ นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 8, 9 และข้อ 12 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
เกณฑ์ ราคากลางของระบบกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด ฉบั บ เดื อ นกั น ยายน 2562
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 373,500 บาท
และเห็นชอบให้ ทต.นาดี จัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter)
ในกรณี ไ ม่ ม ี ร าคาตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที ่ ม ี ค ุ ณลั กษณะพื ้ นฐานตามที ่ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน 11,600 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง

ข้อ 2 (CCTV)
32,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านทริปเปิ้ล เอ
แอดวานซ์

ร้านมายเมย์ ไอที
เน็ตเวิร์ค

ร้านมายเมย์ ไอที
เน็ตเวิร์ค

ร้านทริปเปิ้ล เอ
แอดวานซ์

ร้านมายเมย์ ไอที
เน็ตเวิร์ค

5,600

4

22,400

18,950

1

18,950

5,500

1

5,500

ร้านมงคล

เซอร์วิส

ร้านมงคล

เซอร์วิส

18,950
19,800
20,000
ข้อ 62 (คอมฯ)
5,800
เปรียบเทียบ 3 รายการ

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

286,000

เซอร์วิส

5,600
7,200
7,300
ข้อ 33 (คอมฯ)
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
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ร้านมงคล

26,000
28,600
29,500
ข้อ 12 (CCTV)
8,600
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านทริปเปิ้ล เอ
แอดวานซ์

26,000

ร้านทริปเปิ้ล เอ
แอดวานซ์

ร้านมายเมย์ ไอที
เน็ตเวิร์ค

ร้านมงคล

5,500

5,600

5,800

เซอร์วิส

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
Media Converter

เปรียบเทียบ 3 รายการ

ราคาจัดหา

ร้านทริปเปิ้ล เอ
แอดวานซ์

ร้านมายเมย์ ไอที
เน็ตเวิร์ค

ร้านมงคล

5,800

6,000

6,200

รวมจำนวนเงิน 344,450 บาท

เซอร์วิส

5,800

จำนวน

รวม

2

11,600

-4มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ทุ่งโพธิ์ จัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 2 และข้อ 12 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์
ราคากลางของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ฉบั บ เดื อ นกั น ยายน 2562
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 308,400 บาท
เห็นชอบให้ อบต.ทุ่งโพธิ์ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต ่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ฉบับเดือนมีน าคม 2562
ข้อ 33 และข้อ 62 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกิน
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลฯ
เป็นจำนวนเงิน 24,450 บาท
และเห็ น ชอบให้ อบต.ทุ ่ ง โพธิ์ จั ด หาอุ ปกรณ์ แ ปลงสั ญญาณ (Media
Converter) ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ เป็นจำนวนเงิน 11,600 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เสนอโครงการจัดหาครุภ ัณฑ์ คอมพิวเตอร์
มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล

ข้อ 9 (คอมฯ)
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED
ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 1
(18 หน้า/นาที)

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

21,900

3

65,700

4,290

5

21,450

8,800

1

8,800

9,900

1

9,900

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

4,290
4,300
4,300
8,900
ข้อ 47 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

59,800

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

21,900
22,000
22,000
4,300
ข้อ 42 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

2

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

29,900
30,000
30,000
ข้อ 13 (คอมฯ)
22,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank
Printer)

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

29,900

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

8,800
8,900
8,900
10,000
ข้อ 47 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

9,900

10,000

10,000

-5กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ 61 (คอมฯ)
2,500
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน ไอ ที
เซ็นเตอร์

ร้านเอ็ม
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วน ไอที
เทอร์มนิ อล

2,490

2,500

2,500

ราคาจัดหา

2,490

จำนวน

6

รวม
14,940

รวมจำนวนเงิน 180,590 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ทุ่งโพธิ์ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต ่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ฉบับเดือนมีน าคม 2562
ข้ อ 9, 13, 42, 45, 47 และข้ อ 61 และเป็ น ราคาต่ ำ สุ ด ตามที ่ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 180,590 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้างเสนอโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื ่ อ งพิ ม พ์ อุ ป กรณ์ อ ่ า นบั ต รแบบอเนกประสงค์ และอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ
มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ ราคาจัดหา จำนวน
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง

ข้อ 7 (คอมฯ)
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านปราจีน
108-1900

ร้านปราจีน
108-1900

ร้านเฟรนด์
39

16,900

29,900

2

59,800

2,700

1

2,700

8,900

1

8,900

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

30,000
29,990
29,900
2,800
ข้อ 31 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเฟรนด์
39

1

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

17,000
16,990
16,900
ข้อ 9 (คอมฯ)
30,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้านปราจีน
108-1900

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ร้านเฟรนด์
39

16,900

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

2,800
2,790
2,700
9,000
ข้อ 51 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านปราจีน
108-1900

ร้านเฟรนด์
39

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

9,000

8,990

8,900

-6กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
รายการ
5. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

ประเภทอ้างอิง
ราคากระทรวงดิจิทัลฯ
700
ข้อ 58 (คอมฯ)
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านปราจีน
108-1900

ร้านเฟรนด์
39

หจก. อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

700

700

690

ราคาจัดหา

690

จำนวน

2

รวม
1,380

รวมจำนวนเงิน 89,680 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.วังท่าช้าง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่ต ่ำกว่าคุณ ลักษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ ฉบับเดือนมีน าคม 2562
ข้อ 7, 9, 31, 51 และข้อ 58 และเป็นราคาต่ำสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ เป็นจำนวนเงิน 89,680 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

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

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
นางสาวพิชญานิน เพ็ชรหึง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

