รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครัง้ ที่ 2/2559
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นางวันเพ็ญ
2. น.ส.ทัดทอง
3. นายเจริญฤทธิ์
4. นางขวัญเรือน
5. นางสุนันทา
6. น.ส.เยาวลักษณ์
7. จ.ท.พัทธพล
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายชูพัฒน์
น.ส.อัจฉรา
นายสุรพล
น.ส.จิตรา
นายพิสิษฐ์
นายชัยรัตน์

มังศรี
พราหมณี
จันทร์ทิมา
โสทน
แสงมณี
สุขสบาย
สุขสบาย
จัตตุพรพงษ์
ชูคันหอม
กายเพชร
ทับยูง
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
2. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. ประธานชมรม อบต.เพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายธีรยุทธ์
2. น.ส.อรนุช
3. นายสมโภชน์

จําปาทอง
ม่วงอุมิงค์
ทัสทะเสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจั งหวั ดเพชรบุ รี เป็ น ประธานการประชุม คณะกรรมการการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ข อง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2559 ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
/ระเบียบวาระที่ 1.........
1

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ

ประธาน
ตามที่ จั ง หวั ด ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ตามคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 964/2559
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เพื่อพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด, ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรีและสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีทั้งสิ้น 23 แห่ง
ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยเป็นกรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกโครงการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณากันใน
ระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

เลขานุการ

ขอให้ ที่ ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมฯ
เรื่องเพื่อทราบ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลาง
เลขานุการ
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่
วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

- การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
เลขานุการ
การประชุมครั้งนี้ มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทั้งสิ้น 23 แห่ง
27 โครงการ ประกอบด้วย
1) สํ านั กงานส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ดเพชรบุ รี ในฐานะคณะทํ างาน
พิจารณากลั่นกรองการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ส่งรายงานการ
จัดหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จํานวน 21 แห่ง รวม 22 โครงการ
2) ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 1 โครงการ
/ 3. สํานักงาน........
2

3) สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ส่ ง รายงานการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ ให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 4 โครงการ และ นําเสนอการจัดทําทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี
โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Contact Application) บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone)
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏ
ว่าเป็นกรณีจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประจําปี 2559 ทุกโครงการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามลําดับดังนี้
4.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ที่
หน่วยงาน
1. อบต.
ต้นมะพร้าว
47,500.2. อบต.นาวุ้ง
28,500.-

3. อบต.
บ้านหม้อ
54,000.4. อบต.
หนองโสน
44,000.5. อบต.
ช่องสะแก
77,200.-

รายการ
1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer แบบแคร่สั้น
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
3. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
4. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
800 VA

เกณฑ์
ราคา ICT
จํา
ปี 59
ราคาจัดหา
ปี 59
นวน
(ข้อ)
37 22,000.- 22,000.- 1

หมาย
เหตุ

รวม
22,000.-

40

8,500.-

8,500.-

3

25,500.-

8

22,000.- 22,000.-

1

22,000.-

41

3,300.-

3,300.-

1

3,300.-

58
8

3,200.- 3,200.22,000.- 22,000.-

1
1

3,200.22,000.-

43

16,000.- 16,000.-

2

32,000.-

8

22,000.- 22,000.-

2

44,000.-

7

16,000.- 16,000.-

2

32,000.-

9

29,000.- 29,000.-

1

29,000.-

41

3,300.-

3,300.-

2

6,600.-

58

3,200.-

3,200.-

3

9,600.-

/ที่.......
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ที่
หน่วยงาน
6. อบต.
หนองหญ้าปล้อง
58,000.7. อบต.
ท่าแร้ง
64,200.-

8. ทต.
บางตะบูน
22,600.9. อบต.
สมอพลือ
48,200.-

10. อบต.
วังจันทร์
116,800.-

รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
2. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)
3. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
800 VA
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
4. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
800 VA

เกณฑ์
ราคา ICT
จํา
ปี 59
ราคาจัดหา
ปี 59
นวน
(ข้อ)
9 29,000.- 29,000.- 2

หมาย
เหตุ

รวม
58,000.-

11

21,000.- 21,000.-

2

42,000.-

51

3,100.-

3,100.-

2

6,200.-

7

16,000.- 16,000.-

1

16,000.-

7

16,000.- 15,000.-

1

15,000.-

47

7,900.-

7,600.-

1

7,600.-

9

29,000.- 29,000.-

1

29,000.-

43

16,000.- 16,000.-

1

16,000.-

58

3,200.-

3,200.-

1

3,200.-

7

16,000.- 15,000.-

5

80,000.-

42

7,900.-

7,900.-

1

7,900.-

39

4,300.-

4,300.-

3

12,900.-

58

3,200.-

3,200.-

5

16,000.-

/ที่.......
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ที่
หน่วยงาน
11. อบต.
พุสวรรค์
16,000.12. ทต.
ท่าแลง
48,000.13. อบต.
ยางหย่อง
61,500.-

14. อบต.
มาบปลาเค้า
32,000.15. อบจ.
เพชรบุรี
35,000.16. อบต.
ท่าคอย

รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
5. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
800 VA
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
3. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

เกณฑ์
ราคา ICT
จํานว
ปี 59
ราคาจัดหา
ปี 59
น
รวม
(ข้อ)
10 16,000.- 16,000.- 1 16,000.7

16,000.- 16,000.-

3

48,000.-

8

22,000.- 22,000.-

1

22,000.-

7

16,000.- 16,000.-

1

16,000.-

49

17,000.- 17,000.-

1

17,000.-

41

3,300.-

3,300.-

1

3,300.-

58

3,200.-

3,200.-

1

3,200.-

10

16,000.- 16,000.-

1

16,000.-

7

16,000.- 16,000.-

1

16,000.-

8

22,000.- 22,000.-

1

22,000.-

41

3,300.-

3,300.-

2

6,600.-

58
7

3,200.- 3,200.16,000.- 16,000.-

2
4

6,400.64,000.-

9

29,000.- 29,000.-

1

29,000.-

47

7,900.-

7,900.-

5

39,500./ที่.......

5

หมาย
เหตุ

เกณฑ์ ราคา ICT ราคาจัดหา จํานว
หมาย
รายการ
ปี 59
ปี 59
น
รวม
เหตุ
หน่วยงาน
(ข้อ)
16. อบต.
4. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 58 3,200.- 3,200.- 5 16,000.ท่าคอย (ต่อ)
148,500.5 36,000.- 36,000.- 3 108,000.17. อบต.
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
บางตะบูน
ไอพีแบบมุมมองคงที่สําหรับ
108,000.ติดตั้งภายนอกอาคา(Outdoor
(ซื้อกล้องเฉพา
Fixed Network Camera)
ที่

ติดตั้ง เพิ่มจาก
โครงการเดิม)

18.1 อบต.
ป่าเด็ง
11,100.(สํานักปลัด)
18.2 อบต.
ป่าเด็ง 7,900.(กองคลัง)
19. อบต.
เขากระปุก
25,200.20. ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
เพชรบุรี
56,100.-

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
2.เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

47

7,900.-

7,900.-

1

7,900.-

58

3,200.-

3,200.-

1

3,200.-

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

47

7,900.-

7,900.-

1

7,900.-

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
3. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
3. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
4. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

8

22,000.- 22,000.-

1

22,000.-

58
7

3,200.- 3,200.16,000.- 16,000.-

1
1

3,200.16,000.-

47

7,900.-

7,900.-

1

7,900.-

58

3,200.-

3,200.-

1

3,200.-

53
8

29,000.- 29,000.22,000 22,000

1
1

29,000.22,000

7

16,000.- 16,000.-

2

32,000.-

21. อบต.
ไร่ใหม่พัฒนา
22,000.22.1 สํานักงาน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
จังหวัดเพชรบุรี งานสํานักงาน (จอขนาดไม่
(กลุ่มงานอํานวยการ) น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
32,000.-

/ที่.......
6

ที่
หน่วยงาน

รายการ

22.2 สํานักงาน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จังหวัดเพชรบุรี สําหรับงานประมวลผล

เกณฑ์ ราคา ICT ราคาจัดหา จํานว
ปี 59
ปี 59
น
รวม
(ข้อ)
11 21,000.- 21,000.- 2 42,000.-

หมาย
เหตุ

(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

42,000.มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ และให้ส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทั้งสิ้น 22 แห่ง 24 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,206,300 บาท ดําเนินการ
จัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4.2 กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ที่

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

หน่วยงาน
22.3
สํานักงาน
จังหวัด
เพชรบุรี

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่

บริษัท โปรซี ร้านพี
เคียวเท็น
แอน
โซลูชั่น จํากัด ซีเซอร์วิส

2,650

2,650

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นกล้องวงจรปิดสําหรับ
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่
(กลุ่มงานศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัด - มีความละเอียดของภาพ
เพชรบุรี)
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280
x 720 pixel
- มีตัวรับภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีขนาดภาพ 1,280(H)
x 720 (V)
- มีขนาดเลนส์ไม่น้อยกว่า
3.6 mm
- มุมมองภาพไม่น้อยกว่า
75 องศา
- มีความสามารถในการทํางาน
ได้ ณ อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 40 องศา ~ +60 องศา
- มีความสามารถในการป้องกัน
ความชื้นไม่น้อยกว่า 90%
- รองรับมาตรฐานการ
ป้องกัน IP66
- ได้รับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ร้านเพชรบุรี
อะไหล่
ดาวเทียม

2,250

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

http://24 2,650
cctvshop
.com/ho
me/48zkd401.
html
2,650

จํา
นวน

รวม

4

10,600

/ที่.......
7

ที่

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

หน่วยงาน
22.3
สํานักงาน
จังหวัด
เพชรบุรี
(กลุ่มงานศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัด
เพชรบุรี)

2. อุปกรณ์บนั ทึกภาพ
เครือข่าย
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา
เพื่อบันทึกภาพจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกภาพ
และส่งภาพเพื่อ
แสดงผลทีค่ วาม
ละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า
1,920 x 1,080 pixer
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(HARD dISK) ชนิด
SATA ขนาดความจุ
รวมไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถบันทึกและ
บีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน MPEG4
หรือ H.264 หรือ
ดีกว่า
- สามารถติดตัง้ หน่วย
จัดเก็บข้อมูล (HARD
dISK)จํานวนไม่น้อย 1
หน่วย
- ผูผ้ ลิตต้องรับ
มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ

บริษัท โปรซี ร้านพี
แอน
เคียวเท็น
โซลูชั่น จํากัด ซีเซอร์วิส

4,050

5,250

ร้านเพชรบุรี
อะไหล่
ดาวเทียม

9,400

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

http://th 4,050
aicctvsho
p.com/6
89-innektzkti132hdtvi-13.html

จํา
นวน

รวม

1

4,050

4,150

/ที่.......
8

ที่

รายการ
หน่วยงาน

22.3
สํานักงาน
จังหวัด
เพชรบุรี
(กลุ่มงานศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัด
เพชรบุรี)

3. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
คุณลักษณะ
- มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 3 แกนหลัก (3
core) ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 1.2 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก
(RAM) ที่มีขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ
TFT หรือ IPS หรือ PLS
- มีขนาดหน้าจอไม่
น้อยกว่า 7 นิ้ว และมี
ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1280 x 800
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi-Fi (802.11b/g/n)
- มีอุปกรณ์เชือ่ มต่อ
ระบบ 3G หรือดีกว่า
แบบติดตั้งภายใน
ตัวเครื่อง (built-in)
- มีกล้องด้านหน้า
ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 3
Megapixel

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ราคา จํา
ร้านอ๋อง
ร้าน
ร้าน
เว็บไซต์
รวม
จัดหา นวน
มือถือ คิงคอง 4 คิงคอง 5
7,990 8,990 8,990 http://w 7,990 1 7,990
ww.table
ts.com/ta
blets/16
5/Samsu
ngGalaxy Tab4 7.0
8,900

รวมทั้งสิน้

22,640

/ที่......
9

ที่

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

หน่วยงาน
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส
23.
คุณลักษณะ
เทศบาล
เมืองเพชรบุรี - สามารถสแกนไวรัสได้

ร้านเบส
เทคโนโลยี
เซอร์วิส

บริษัทสยาม
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี
จํากัด

ร้าน พี.เค.
คอมพิว
เตอร์

เว็บไซต์

750

800

799

www.laza
da.co.th

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

750

56 42,000

799

รวดเร็ว ไม่ส่งผลต่อการใช้
โปรแกรมอื่น
- สมารถป้องกันทั้งไวรัส
และสปายแวร์ ทั้งในขณะ
ออนไลน์หรือออฟไลน์
- สมารถบล็อกการเข้าถึง
กรณีมีความผิดปกติหรือมี
ความไม่น่าเชื่อถือจาก
แฟลตไดร์ฟ แผ่นซีดี แผ่น
ดีวีดี อุปกรณ์มีเดีย หรือ
อุปกรณ์จัดเก็บไฟล์อื่นๆ
- สามารถเลือกประเภท
หรือรูปแบบของการสแกน
ไวรัส เช่น กําหนดเวลาใน
การสแกนหรือกําหนด
ขนาด/ประเภทของไฟล์ที่
ต้องการสแกนไวรัส
- โปรแกรมมีลิขสิทธิ์การ
ใช้งานถูกต้อง
- มีระยะเวลาการใช้งานที่
สมารถอัพเดตฐานข้อมูล
ไวรัสอัตโนมัติได้อย่างน้อย
1 ปี

รวมทั้งสิน้

42,000

สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
นํ า เสนอการจั ด ทํ า ทํ า เนี ย บหั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี โ ดยวิ ธี ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ (Contact Application) บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ดังนี้
1 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Mobile Application จะต้องออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
Application เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการติดต่อสื่อสารงานและการ
สอบถามข้อมูล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Low Carbon Communication ให้สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ (Smart Phone) และ Tablet PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Mobile (android , IOS) โดยมีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังนี้
1.1 การออกแบบโปรแกรม Application ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ใช้งานง่าย และ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
/1.2 สามารถ.........
10

รวม

1.2 สามารถใช้โปรแกรม Application บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และ Tablet
PC ที่มีระบบปฏิบัติการ IOS , Android
1.3 โปรแกรมApplicationสามารถตอบโจทย์ด้านการบริการข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย(ตามข้อ 3.) ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.4 มีโครงสร้างข้อมูล(Structure)อย่างน้อยดังนี้
TouchContact Application
หมวดหมู่จัดเรียงภายในจังหวัดหรือตามการให้บริการ
ค้นตามชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, หน่วยงาน, การให้บริการ หรือหมวดหมู่ในจังหวัด
แสดงข้อมูลตามที่ค้นหา
แสดงชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ ( หากมี ), e-mail ( หากมี )
จัดเก็บข้อมูลContact Sync On Cloud
อัพเดทข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตหากมีแก้ไขข้อมูลที่ศูนย์กลาง
สามารถใช้งาน Touch Contact ได้ในกรณีที่ไม่ได้ต่ออินเตอร์เน็ต
TouchContact Management
จัดกการข้อมูลผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น
จัดการหมวดหมู่ตามการให้บริการหรือหมวดหมู่ภายในจังหวัดได้
เพิ่ม/ลด/แก้ ไขข้อมูลเป็นรายบุคคล
กําหนดสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล
อัพเดทข้อมูลไปที่เครื่องลูกข่ายอัตโนมัติ
1.5 มีระบบการจัดการเนื้อหาใน Mobile Application (Article Management) เป็นระบบ Web
application ที่สามารถสร้าง แก้ไข และลบเนื้อหาที่แสดงใน Mobile Application ได้.
1.6 มีระบบการจัดการข้อมูลหลัก (MasterData) เป็นระบบ WebApplication สําหรับจัดการข้อมูลหลัก
และการจัดการผู้ใช้งานระบบ (User Management) เป็นระบบสําหรับจัดการผู้เข้าอัพเดตข้อมูล สําหรับใช้งาน
ใระบบ Mobile Application
1.7 โปรแกรม Application สามารถแบ่งปันข้อมลูต่างๆไปยัง e-mail และสังคมออนไลน์ได้
1.8 มีการออกแบบระบบโดยแยกเป็นราย Module เพื่อความง่ายในการใช้งาน
1.9 ต้องจัดเก็บระบบการจัดการเนื้อหา Mobile Application (Article Management) และ Data Base
บน Server ของสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
1.10 มีช่องทางให้ โปรแกรม Application ของสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลด Application
อย่างน้อย 2 แหล่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Application ไปใช้งานได้ โดยสามารถ
เข้าถึงได้จาก Website ประจําจังหวัดเพชรบุรี และมี QR-Code ให้สามารถ Download Application ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะของระบบ
2.1 อุปกรณ์ที่รองรับ IOS , Android
2.2 มีระบบปฏิบัติการ iOS 4.3 ขึ้นไป และ Android 4.4.3 (KitKat) ขึ้นไป
2.3 โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และ Tablet PC ที่รองรับ iOS หรือ ที่ Android เป็นต้น
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2.4 โปรแกรม Smart Phone ที่รองรับสามารถทํางานได้ทั้งเป็นแนวตั้งและแนวนอน (โปรแกรม
Application สามารถปรับองศาหน้าจอตามผู้ใช้งานกําหนด)
2.5 โปรแกรมจะต้องสามารถแสดงผลได้เต็มหน้าจอทั้งSmart Phone และ Tablet PC ในข้อกําหนด
ข้อ 2.2 , 2.3 โดยมีการออกแบบ และจัดวางที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น
2.6 ระบบที่ออกแบบครอบคลุมงาน บริการของ Moblie Application และ Web application On
Server (Cloud) เป็นเวลา 12 เดือน
โดยมีมีงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
และให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีและเทศบาลเมืองเพชรบุรี รวม 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 264,640 บาท ดําเนินการ
จัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
2. รวมการพิจาณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯทั้งกรณีตรงตามเกณฑ์
ราคามาตรฐานและกรณี ไ ม่ ต รงตามเกณฑ์ ร าคามาตรฐานทั้ ง สิ้ น 23 แห่ ง 27 โครงการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
1,490,940 บาท
ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจั ด พิ ม พ์ เ กณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ประธาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 เป็นเล่ม แจกจ่ายให้คณะกรรมการดูประกอบการพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี การเสนอเรื่องการส่ง รายงานการจัด หาแบบรายงานการจัด หาระบบ
คอมพิว เตอร์ฯ ของส่ ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มาให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาในช่ ว งเวลา
ที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ป ระจํา ปีของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารออกประกาศ (ช่วงไตรมาสที่ 2 : มกราคม - มีนาคม) ว่าจะมีผลทําให้ส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันก่อนเกณฑ์ราคากลางฯ จะต้องส่งรายงานการจัดหาฯ มาใหม่
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางใหม่ ส่งผลให้การใช้งานอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประธาน
ให้ส่ว นราชการและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ดํา เนิน การส่ง เรื่อ ง
การจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ฯ ให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาในช่ว งไตรมาสที่ 1, 3 และ 4 ของปีง บประมาณ
ยกเว้นช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อ สารกํา ลัง ดํา เนิน การออกเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ป ระจํา ปี
เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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