รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครัง้ ที่ 4/2559
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบตั ิการ ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. ดร.ทัดทอง
2. นายนิรุต
3. นางขวัญเรือน
4. นางสุวรรณี
5. นางนฤมล
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายจักรพันธุ์
น.ส.จิรนันท์
น.ส.จิตรา
นางอธิฏฐาน
นายพิสิษฐ์
นายชัยรัตน์

พราหมณี
เจริญผล
โสทน
เปลี่ยนเสน่ห์
อินธิแสง
พอจิต
บุญกุล
ทับยูง
ช้างเผือก
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

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

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร)
2. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
5. ประธานชมรม อบต.เพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายธีรยุทธ์
2. นายศุกสันต์

จําปาทอง
ไชยสาสิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโรง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม ดร.ทัดทอง พราหมณี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2559 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

/ ระเบียบวาระที่ 1….
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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 965 /2559
ลงวั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2559 เพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี รวม
ทั้ง สิ้น 9 แห่ง 13 โครงการ 58 รายการ ส่งรายงานการจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่ อให้ คณะกรรมการฯ
พิจารณา โดยเป็นกรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จํานวน 13 โครงการ 51 รายการ อีก 7 รายการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาใน
ระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรีในฐานะเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ0017.2/15043 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมฯ
เรื่องเพื่อทราบ

3.1 กระทรวงมหาดไทยแจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
เลขานุการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้
1) เป็ นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แ ละโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) กําหนดภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 1 เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
2) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5
ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
3) เป็ น การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของระบบ ตามงาน/
แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ําซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
/4) รัฐวิสาหกิจ.........
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4) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
3.2 กระทรวงมหาดไทยแจ้ ง การพิ จ ารณาจั ด ทํ า คุ ณ ลั ก ษณะของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเลขานุการได้แจ้งให้คณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี และอําเภอทราบแล้ว
3.3 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ชี้แจ้งรายละเอียดอุปกรณ์การเข้าใช้งานแบบมีรหัส
พร้อมบริหารจัดการ (Router Authentication) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่าย
เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ระเบียบวาระที่ 4
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
การประชุมครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ส่งรายงานการจัดหา
เลขานุการ
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทั้งสิ้น 9 แห่ง 13 โครงการ 58 รายการ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่า
เป็นการจัดหาที่เป็นทั้งตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 13 โครงการ 51 รายการ อีก 7 รายการไม่ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ ประจําปี 2559 ดังนี้
4.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่
หน่วยงาน
1.1 เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
185,600 บาท
1.2 เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
144,200บาท

รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
3. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
6. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เกณฑ์ปี ราคา ICT
หมาย
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
59 (ข้อ) ปี 59
เหตุ
8 168,000
21,000 21,000
11
67

3,800

2,200

8

17,600

7

16,000

16,000

2

32,000

9

29,000

29,000

1

29,000

37

22,000

22,000

2

44,000

39

4,300

4,300

3

12,900

55

700

700

1

700

58

3,200

3,200

8

25,600
/ที่........
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ที่

รายการ

หน่วยงาน
2.1 เทศบาลเมือง 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ชะอํา วงเงินทั้งสิ้น งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
347,900 บาท
กว่า 18.5 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
4. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
7. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
1 kVA
2.2 เทศบาลเมือง 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ชะอํา วงเงินทั้งสิ้น สําหรับงานประมวลผล
417,600 บาท
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
3. อบต.ต้นมะพร้าว 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
วงเงินทั้งสิ้น
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
132,000 บาท
4. อบต.บางจาก 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
วงเงินทั้งสิ้น
งานประมวลผล แบบที่ 1
116,700 บาท
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA

เกณฑ์ปี ราคา ICT
หมาย
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
59 (ข้อ) ปี 59
เหตุ
7 112,000
16,000 16,000
7
8

22,000

22,000

1

22,000

10

16,000

16,000

1

16,000

37

22,000

22,000

2

44,000

42

7,900

7,900

5

39,500

49

17,000

17,000

4

68,000

59

5,800

5,800

8

46,400

11

21,000

21,000

18

378,000

67

3,800

2,200

18

39,600

8

22,000

22,000

6

132,000

8

22,000

22,000

2

44,000

11

21,000

21,000

3

63,000

41

3,300

3,300

1

3,300

58

3,200

3,200

2

6,400

/ที่.........
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ที่

รายการ

หน่วยงาน
5. อบต.ไร่ส้ม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
วงเงินทั้งสิ้น
งานประมวลผล แบบที่ 1
206,400 บาท
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ )
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
6. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป
7. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
8. เครือ่ งสํารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA
6. อบต.หนองหญ้า 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ปล้อง วงเงินทั้งสิ้น งานประมวลผล แบบที่ 1
130,500 บาท
2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
7. เทศบาลตําบล 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
ท่าไม้รวก
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction
วงเงินทั้งสิ้น
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
270,500 บาท
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
4. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เกณฑ์ปี ราคา ICT
ราคาจัดหา จํานวน
รวม
59 (ข้อ) ปี 59
66,000
3
22,000 22,000
8
40

8,500

8,500

2

17,000

42

7,900

7,900

1

7,900

45

12,000

12,000

1

12,000

49

17,000

17,000

2

34,000

51

3,100

3,100

1

3,100

52

20,000

20,000

1

20,000

59
8

5,800
22,000

5,800
22,000

8
2

46,400
44,000

58

3,200

3,200

3

9,600

47

7,900

7,900

1

7,900

10

16,000

16,000

3

48,000

11

21,000

21,000

1

21,000

8

22,000

22,000

8

176,000

49

17,000

17,000

2

34,000

40

8,500

8,500

1

8,500

52

20,o oo

20,000

1

20,000

58

3,200

3,200

10

32,000
/ที่.........

หมาย
เหตุ
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ที่
หน่วยงาน
รายการ
8. อบต.ห้วยโรง
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
วงเงินทั้งสิ้น
ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
70,100 บาท
2. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เครือข่าย (Router)
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
4. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด
1 kVA
9. เทศบาลตําบล 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
บ้านแหลม
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
วงเงินทั้งสิ้น
สําหรับงานประมวลผล
111,800 บาท
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
5. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA

เกณฑ์ปี ราคา ICT
ราคาจัดหา จํานวน
59 (ข้อ) ปี 59
1
5,800
5,800
32

รวม
5,800

34

46,000

46,000

1

46,000

29

6,500

6,500

1

6,500

59

5,800

5,800

1

5,800

8

22,000

22,000

3

66,000

11

21,000

21,000

1

21,000

45

12,000

12,000

1

12,000

41

3,300

3,300

1

3,300

51

3,100

3,100

1

3,100

58

3,200

3,200

2

6,400

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ที่จัดหาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2559 ซึ่งมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอําเภอบ้านลาด รวม 9 แห่ง 11 โครงการ 50 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,127,300 บาท และให้
ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก โดยให้องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นที่มีรายชื่อดําเนินการดังนี้
1)
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในข้อ 1.1 รายการที่ 2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งราคาตามมาตรฐานฯเป็นเงิน 3,800 บาท
ต่ อ หน่ ว ย แต่ ส ามารถจั ด หาในราคา 2,200 บาท นั้ น สามารถทํ า ได้ จ ริ ง หรื อ ไม่ และจะได้ ชุ ด โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
หรือไม่ ให้เทศบาลเมืองเพชรบุรีทําหนังสือชี้แจ้งมาให้คณะกรรมการทราบด้วย
2) เทศบาลเมื อ งชะอํ า ในข้ อ 2.2 รายการที่ 2 ชุ ด โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งราคาตามมาตรฐานฯเป็นเงิน 3,800 บาท
ต่ อ หน่ ว ย แต่ ส ามารถจั ด หาในราคา 2,200 บาท นั้ น สามารถทํ า ได้ จ ริ ง หรื อ ไม่ และจะได้ ชุ ด โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
หรือไม่ ให้เทศบาลเมืองชะอําทําหนังสือชี้แจ้งมาให้คณะกรรมการทราบด้วย
/ 3) อบต.ต้นมะพร้าว ........

หมาย
เหตุ
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3) อบต.ต้นมะพร้าว เพิ่มข้อมูลในแบบรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ดังนี้ ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานตาม ข้อ 6 ให้ใส่รายการอุปกรณ์อื่นที่มีใช้อยู่
ปัจจุบันนอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อ 8 - 10 ให้อธิบายเหตุผลความจําเป็นมาให้ละเอียดและชัดเจน แต่ใน
แบบที่ส่งมา อบต.ต้นมะพร้าวอธิบายแค่ 1 - 2 บรรทัด คณะกรรมการไม่สามารถรู้ถึงเหตุผลความจําเป็นที่เป็นจริงได้
4) อบต.บางจาก เพิ่มข้อมูลในแบบรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ดังนี้ ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานตาม ข้อ 6 ให้ใส่รายการอุปกรณ์อื่นที่มีใช้อยู่
ปัจจุบันนอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อ 8 - 10 ให้อธิบายเหตุผลความจําเป็นมาให้ละเอียดและชัดเจน
ซึ่งคณะกรรมการจะสามารถรู้ถึงเหตุผลความจําเป็นที่เป็นจริงได้
6) อบต.หนองหญ้ า ปล้ อ ง เพิ่ ม ข้ อ มู ล ในแบบรายการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ ข้อ 8 - 10 ให้อธิบายเหตุผลความจําเป็นมาให้ละเอียดและชัดเจน แต่ในแบบที่ส่งมา อบต.หนองหญ้าปล้อง
อธิบายแค่ 1 บรรทัด คณะกรรมการไม่สามารถรู้ถึงเหตุผลความจําเป็นที่เป็นจริงได้

ที่

รายการ

4.2 กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประกอบด้วย
1) อบต.ห้วยโรง
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท ทีโอ บริษัท เบส
บริษัท พี
เว็บไซต์

หน่วยงาน

8. อบต.
ห้วยโรง

1. ตูส้ ําหรับจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ขนาด 6 U
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 ซม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่
น้อยกว่า 6 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความ
ร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว

ที จํากัด

เทคโนโลยี
เซอร์วิส

แอนซี
เซอร์วิส

6,000

6,500

6,500

ราคา
จัดหา

www. 6,000
telepart
.net

จํา
นวน
1

รวม
6,000

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ที่จัดหาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2559 และให้ดําเนินการ
จัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

/2) เทศบาลเมืองเพชรบุรี.....
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2) เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2558 )

1. กล้อง IP Camera
ความละเอียดสูง 4 ล้าน
พิกเซล

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด
52,430

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด
52,109

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
52,323

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

52,000

24

1,248,000

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.1 เป็นกล้องวงจรปิดสาหรับ
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่
(Fixed Network Camera)
1.2 มีความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,688x1,520
pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,000,000 pixel
1.3 รองรับการบันทึกและแสดง
ภาพสูงสุดที่ 20 ภาพต่อวินาที่
ที่ขนาดความละเอียด
2,688x1,520 pixel และที่
25 ภาพต่อวินาที ที่ความละเอียด
1,920x1,080 pixel หรือ
ดีกว่า (frame per second)
1.4 ใช้เทคโนโลยี Day/Night
สําหรับการแสดงภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยระบบ
การทํางานแบบ IR cut Filter
1.6 สามารถควบคุมการเลื่อน
IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้อง
เมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
1.7 มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่
มากกว่า 0.01 LUX สาหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และ 0 LUX
ขณะอินฟาเรดทํางาน
1.8 มีขนาดตัวรับภาพ (Image
Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
1.9 มีความยาวโฟกัส 2.8-12
mm แบบ Vari-focal Lens
1.10 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
1.11 มีระบบการทํางานการจับ
ภาพแบบซ้อนแสงแบบ Wide
Dynamic Range ไม่ต่ํากว่า 120 dB

/ที่...........
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2558 )

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1.12 สามารถส่งสัญญาณภาพ
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
1.13 ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video
Interface Forum)
1.14 มีระบบการลดสัญญาณ
รบกวนในขณะที่จับภาพแบบ
Digital Noise Reduction หรือดีกว่า
1.15 สามารถส่งสัญญาณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน H.264 และ
H.264+ หรือดีกว่า
1.16 สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
1.17 รองรับโปรโตคอล
TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS,
FTP, HDCP, DNS, DDNS,
RTSP, PPPoE, NTP, SMTP,
QoS, Ipv6 C]T Bonjour เป็น
อย่างน้อย
1.18 มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power
over Ethernet)
1.19 สามารถกําหนด
Bandwidth การส่งข้อมูลภาพ
ได้ตั้งแต่ 32 Kbps ถึง 16 Mbps
1.20 มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูล
ลงหน่วยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card รองรับ
ความจุสูงสุด 128 GB
1.21 ตัวกล้องได้มาตรฐาน
IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมสําหรับหุ้มกล้อง
(Housing) ที ได้มาตรฐาน
IP66 หรือดีกว่า

/ที่.....
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2558 )

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1.22 สามารถใช้งานได้ที่
อุณหภูมิระหว่าง 30 – 60
องศาเซลเซียล และความชื้น
90 % RH หรือดีกว่า
1.23 กล้องวงจรปิดชนิด
IP/Network Camera ที่เสนอ
ให้กับหน่วยงานจะต้องรองรับ
ฟังก์ชั่นวิเคราะห์การทํางาน ดังนี้
1.24 ตรวจจับการบุกรุกใน
พื้นที่ที่กําหนด (Intrusion
Detection) และตรวจจับการ
ข้ามเส้น (Line crossing
Detection) ได้เป็นอย่างน้อย
1.25 กล้องวงจรปิดชนิด
IP/Network Camera ที่เสนอ
ให้กับหน่วยงานจะต้องไม่เป็น
สินค้า OEM (Original
Equipment Manufacturer)
หรือสินค้าที่จ้างโรงงานอื่นใน
การผลิตจะต้องมีเอกสารยืนยัน
จากโรงงานในการยื่นซองเข้า
ประกวด
1.26 ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมาตรฐาน
CE และ UL
1.27 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน
ด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
1.28 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
1.29 กล้องวงจรปิดชนิด
Network Camera ที่เสนอ
ให้กับหน่วยงานจะต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าเดียวกันกับอุปกรณ์
บันทึกภาพ

/ที่......
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2558 )

1.30 บริษัทหรือตัวแทน
จําหน่ายที่เสนอสินค้าในกับ
หน่วยงาน จะต้องมีเอกสาร
แต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต โดย
จะต้องมีการระบุชื่อโครงการ
อย่างชัดเจน ในการยืนซอง
ประกวดราคา
1.31 สินค้าต้องมีการประกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการประกันสินค้าจาก
โรงงานผู้ผลิต
2. เครื่องบันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย แบบ 32 ช่อง
2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ
บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ
2.2 สามารถบันทึกและบีบอัด
ภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
หรือH.264 หรือดีกว่า
2.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/ 1,000 Base-T
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
2.4 สามารถบันทึกภาพและส่ง
ภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดได้
12 ล้านเมก้าพิกเซล
2.5 สามารถกําหนดความ
ละเอียดในการแสดงภาพผ่าน
ช่องสัญญาณ HDMI ที่มีความ
ละเอียด 4K (3840x2160)
อย่างน้อย 1 ช่อง และ
ช่องสัญญาณ VGA ที่มีความ
ละเอียด 2K (2560x1440)
อย่างน้อย 1 ช่องหรือดีกว่า
2.6 มีช่องสัญญาณภาพขาออก
(Video Output) แบบ HDMI
2 ชุด และ VGA 2 ชุดหรือ
ดีกว่า

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท
พรีเซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

101,650

101,650

100,045

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

99,000

1

99,000

/ที่....
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2558 )

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

2.7 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน
HTTP, SMTP, “NTP หรือ
SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
2.8 สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Disk) จํานวนไม่
น้อย 8 หน่วย
2.9 รองรับหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
2.10 รองรับการการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบ RAID0, RAID1,
RAID5 และ RAID10 หรือดีกว่า
2.11 รองรับการทํางานแบ
บล็อกเฉพาะไฟล์ (Lock File) ที่
ต้องการไม่ให้ถูกลบหรือ
เขียนทับได้
2.12 มีชอ่ งเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0
จํานวน 2 พอร์ต USB 30
จํานวน 1 พอร์ต และ e-SATA
จํานวน 1 พอร์ต
2.13 รองรับการกําหนด
รูปแบบการทํางานของพอร์ต eSATA สําหรับการบันทึกภาพ
(Recording) หรือสํารอง
ข้อมูลภาพ (backup) ได้
2.14 สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ Ipv6 ได้
2.15 สามารถตรวจสอบการ
ทํางานของระบบเน็ตเวิร์ค
(Network Detection) ในการ
รับ-ส่งข้อมูล (Traffic) ได้
2.16 สามารถเรียกดูภาพ
บันทึกภาพ และปรับแต่ง
ค่าพารามิเตอร์ของกล้องผ่าน
ทางเว็บบราวเซอร์ Internet
Explorer, Firefox และ Google
Chome ได้เป็นอย่างน้อย

/ที่........
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2558 )

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

2.17 สามารถทําการซูมภาพไม่
น้อยกว่า 16 เท่า ในพื้นที่ที่
ต้องการ ขณะทําการดูปัจจุบัน
(LIVE) และภาพย้อนหลัง
(Playback) หรือดีกว่า
2.18 สามารถค้นหาภาพจาก
วัตถุที่เคลื่อนไหวบริเวณที่
กําหนดได้ (Smart Search)
ขณะเรียกดูภาพย้อยหลัง
2.19 สามารถแสดงภาพที่บันทึก
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบเครือข่ายได้
2.20 มีช่องต่อ serial
Interface แบบ RS-232, Rs485 และอินเตอร์เฟลสําหรับ
เชื่อมต่อชุด keyboard Contral
2.21 สามารถกําหนดรูปแบบ
การบันทึกภาพได้แบบสั่งบันทึก
เอง ตรวจจับการเคลื่อนไหว
แบบตารางเวลา อลามอินพุท
และฮอลิเดย์ (วันหยุด) ของแต่
ละกล้องได้อย่างอิสระ
2.22 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
2.23 อุปกรณ์บันทึกภาพกล้อง
วงจรปิด Network Camera ที่
เสนอให้กับหน่วยงานจะต้องไม่
เป็นสินค้า OEM หรือสินค้าที่
จ้างโรงงานอื่นในการผลิตจะต้อง
มีเอกสารยืนยันจากโรงงานใน
การยื่นซองเข้าประกวดราคา
2.24 บริษัทหรือตัวแทน
จําหน่ายที่เสนอสินค้าในกับ
หน่วยงาน จะต้องมีเอกสาร
แต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต โดย
จะต้องมีการระบุชื่อโครงการ
อย่างชัดเจน ในการยืนซอง
ประกวดราคา

/ที่....
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2558 )

2.25 สินค้าต้องมีการประกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการประกันสินค้าจาก
โรงงานผู้ผลิต
3. หน่วยการจัดเก็บข้อมูลหลัก
(Harddisk)
3.1 เป็นฮาร์ดดิสขนาด 3.5 นิ้ว
ชนิด SATA มีความจุฮาร์ดดิสไม่
น้อยกว่า 4 TB
3.2 ถูกออกแบบสําหรับ
บันทึกภาพกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะสามารถทํางานได้
ต่อเนื่อง 24/7

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

8,025

8,132

8,121

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

8,000

8

64,000

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2559 โดยให้
เทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี ชี้ แ จ้ ง รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะ เหตุ ผ ลความจํ า เป็ น สถานที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เจ้ า หน้ า ที่
ควบคุมดูแลและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว พร้อมทั้งส่งรายงาน
การให้คณะกรรมการทราบด้วย ทั้งนี้ให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3) เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
เขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2559 )

1. กล้อง IP Camera
ความละเอียดสูง 4 ล้าน
พิกเซล

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด
52,430

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด
52,109

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
52,323

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

52,000

30

1,560,000

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.1 เป็นกล้องวงจรปิดสาหรับ
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่
(Fixed Network Camera)
1.2 มีความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,688x1,520
pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,000,000 pixel

/ที่...........
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2559 )

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1.3 รองรับการบันทึกและแสดง
ภาพสูงสุดที่ 20 ภาพต่อวินาที่
ที่ขนาดความละเอียด
2,688x1,520 pixel และที่
25 ภาพต่อวินาที ที่ความละเอียด
1,920x1,080 pixel หรือ
ดีกว่า (frame per second)
1.4 ใช้เทคโนโลยี Day/Night
สําหรับการแสดงภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยระบบ
การทํางานแบบ IR cut Filter
1.6 สามารถควบคุมการเลื่อน
IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้อง
เมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
1.7 มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่
มากกว่า 0.01 LUX สาหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และ 0 LUX
ขณะอินฟาเรดทํางาน
1.8 มีขนาดตัวรับภาพ (Image
Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
1.9 มีความยาวโฟกัส 2.8-12
mm แบบ Vari-focal Lens
1.10 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
1.11 มีระบบการทํางานการจับ
ภาพแบบซ้อนแสงแบบ Wide
Dynamic Range ไม่ต่ํากว่า 120 dB
1.12 สามารถส่งสัญญาณภาพ
ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
1.13 ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video
Interface Forum)
1.14 มีระบบการลดสัญญาณ
รบกวนในขณะที่จับภาพแบบ
Digital Noise Reduction หรือดีกว่า
1.15 สามารถส่งสัญญาณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน H.264 และ
H.264+ หรือดีกว่า

/ที่.....
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1.16 สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
1.17 รองรับโปรโตคอล
TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS,
FTP, HDCP, DNS, DDNS, RTSP,
PPPoE, NTP, SMTP, QoS,
Ipv6 C]T Bonjour เป็นอย่างน้อย
1.18 มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power
over Ethernet)
1.19 สามารถกําหนด
Bandwidth การส่งข้อมูลภาพ
ได้ตั้งแต่ 32 Kbps ถึง 16 Mbps
1.20 มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูล
ลงหน่วยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card รองรับ
ความจุสูงสุด 128 GB
1.21 ตัวกล้องได้มาตรฐาน
IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมสําหรับหุ้มกล้อง
(Housing) ที ได้มาตรฐาน
IP66 หรือดีกว่า
1.22 สามารถใช้งานได้ที่
อุณหภูมิระหว่าง 30 – 60
องศาเซลเซียล และความชื้น
90 % RH หรือดีกว่า
1.23 กล้องวงจรปิดชนิด
IP/Network Camera ที่เสนอ
ให้กับหน่วยงานจะต้องรองรับ
ฟังก์ชั่นวิเคราะห์การทํางาน ดังนี้
1.24 ตรวจจับการบุกรุกใน
พื้นที่ที่กําหนด (Intrusion
Detection) และตรวจจับการ
ข้ามเส้น (Line crossing
Detection) ได้เป็นอย่างน้อย

/ที่......
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1.25 กล้องวงจรปิดชนิด
IP/Network Camera ที่เสนอ
ให้กับหน่วยงานจะต้องไม่เป็น
สินค้า OEM (Original
Equipment Manufacturer)
หรือสินค้าที่จ้างโรงงานอื่นใน
การผลิตจะต้องมีเอกสารยืนยัน
จากโรงงานในการยื่นซองเข้า
ประกวด
1.26 ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมาตรฐาน
CE และ UL
1.27 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน
ด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
1.28 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
1.29 กล้องวงจรปิดชนิด
Network Camera ที่เสนอ
ให้กับหน่วยงานจะต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าเดียวกันกับอุปกรณ์
บันทึกภาพ
1.30 บริษัทหรือตัวแทน
จําหน่ายที่เสนอสินค้าในกับ
หน่วยงาน จะต้องมีเอกสาร
แต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต โดย
จะต้องมีการระบุชื่อโครงการ
อย่างชัดเจน ในการยืนซอง
ประกวดราคา
1.31 สินค้าต้องมีการประกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการประกันสินค้าจาก
โรงงานผู้ผลิต

/ที่....
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บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

2. เครื่องบันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย แบบ 16 ช่อง
2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ
บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ
2.2 สามารถบันทึกและบีบอัด
ภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
หรือH.264 หรือดีกว่า
2.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/ 1,000 Base-T
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
2.4 สามารถบันทึกภาพและส่ง
ภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดได้
12 ล้านเมก้าพิกเซล
2.5 สามารถกําหนดความ
ละเอียดในการแสดงภาพผ่าน
ช่องสัญญาณ HDMI ที่มีความ
ละเอียด 4K (3840x2160)
อย่างน้อย 1 ช่อง และ
ช่องสัญญาณ VGA ที่มีความ
ละเอียด 2K (2560x1440)
อย่างน้อย 1 ช่องหรือดีกว่า
2.6 มีช่องสัญญาณภาพขาออก
(Video Output) แบบ HDMI
2 ชุด และ VGA 2 ชุดหรือดีกว่า
2.7 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน
HTTP, SMTP, “NTP หรือ
SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
2.8 สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Disk) จํานวน
ไม่น้อย 8 หน่วย
2.9 รองรับหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
2.10 รองรับการการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบ RAID0, RAID1,
RAID5 และ RAID10 หรือดีกว่า

79,000

หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(โครงการ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
ประจําปี
งบประมาณ
2559 )

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด
79,000

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
79,000

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

79,000

1

79,000
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2.11 รองรับการทํางานแบ
บล็อกเฉพาะไฟล์ (Lock File)
ที่ต้องการไม่ให้ถูกลบหรือ
เขียนทับได้
2.12 มีช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0
จํานวน 2 พอร์ต USB 30
จํานวน 1 พอร์ต และ e-SATA
จํานวน 1 พอร์ต
2.13 รองรับการกําหนด
รูปแบบการทํางานของพอร์ต eSATA สําหรับการบันทึกภาพ
(Recording) หรือสํารอง
ข้อมูลภาพ (backup) ได้
2.14 สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ Ipv6 ได้
2.15 สามารถตรวจสอบการ
ทํางานของระบบเน็ตเวิร์ค
(Network Detection) ในการ
รับ-ส่งข้อมูล (Traffic) ได้
2.16 สามารถเรียกดูภาพ
บันทึกภาพ และปรับแต่ง
ค่าพารามิเตอร์ของกล้องผ่าน
ทางเว็บบราวเซอร์ Internet
Explorer, Firefox และ Google
Chome ได้เป็นอย่างน้อย
2.17 สามารถทําการซูมภาพไม่
น้อยกว่า 16 เท่า ในพื้นที่ที่
ต้องการ ขณะทําการดูปัจจุบัน
(LIVE) และภาพย้อนหลัง
(Playback) หรือดีกว่า
2.18 สามารถค้นหาภาพจาก
วัตถุที่เคลื่อนไหวบริเวณที่
กําหนดได้ (Smart Search)
ขณะเรียกดูภาพย้อยหลัง
2.19 สามารถแสดงภาพที่บันทึก
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบเครือข่ายได้

/ที่....
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2.20 มีช่องต่อ serial Interface
แบบ RS-232, Rs-485 และ
อินเตอร์เฟลสําหรับเชื่อมต่อชุด
keyboard Control
2.21 สามารถกําหนดรูปแบบ
การบันทึกภาพได้แบบสั่งบันทึก
เอง ตรวจจับการเคลื่อนไหว
แบบตารางเวลา อลามอินพุท
และฮอลิเดย์ (วันหยุด) ของแต่
ละกล้องได้อย่างอิสระ
2.22 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
2.23 อุปกรณ์บันทึกภาพกล้อง
วงจรปิด Network Camera ที่
เสนอให้กับหน่วยงานจะต้องไม่
เป็นสินค้า OEM หรือสินค้าที่
จ้างโรงงานอื่นในการผลิตจะต้อง
มีเอกสารยืนยันจากโรงงานใน
การยื่นซองเข้าประกวดราคา
2.24 บริษัทหรือตัวแทนจําหน่าย
ที่เสนอสินค้าในกับหน่วยงาน
จะต้องมีเอกสารแต่งตั้งจากโรงงาน
ผู้ผลิต โดยจะต้องมีการระบุชื่อ
โครงการอย่างชัดเจน ในการยืน
ซองประกวดราคา
2.25 สินค้าต้องมีการประกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการประกันสินค้าจาก
โรงงานผู้ผลิต
3. หน่วยการจัดเก็บข้อมูลหลัก
(Harddisk)
3.1 เป็นฮาร์ดดิสขนาด 3.5 นิ้ว
ชนิด SATA มีความจุฮาร์ดดิสไม่
น้อยกว่า 4 TB
3.2 ถูกออกแบบสําหรับ
บันทึกภาพกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะสามารถทํางานได้
ต่อเนื่อง 24/7

บริษัท เอ ไอ
เอ็ม กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท พรี
เซ็นต์
เทคโนโลยี
จํากัด

บริษัท เอส
เอ็ม เอส
เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

8,025

8,132

8,121
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จัดหา

จํา
นวน

รวม

8,000

8

64,000
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เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2559 โดยให้
เทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะ เหตุ ผ ลความจํ า เป็ น สถานที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เจ้ า หน้ า ที่
ควบคุมดูแลและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว พร้อมทั้งส่งรายงาน
การให้คณะกรรมการทราบด้วย ทั้งนี้ให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
เลิกประชุมเวลา 15.45 น.
**********************
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