รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นางวันเพ็ญ
2. น.ส.อัญลักษณ์
3. น.ส.สุทธิชา
4. นางสุวรรณี
5. นายจตุรภุช
6. นายศราวุฒิ
7. น.ส.สุภาณี
8. นางอธิฏฐาน
9. นายสุรพล
10. น.ส.จิตรา
11. นายบุญทิพย์
12. นายพิสิษฐ์
13. นายชัยรัตน์

มังศรี
นาคขํา
ดําสะอาด
เปลี่ยนเสน่ห์
นาควงศ์
คุ้มเจริญ
ชินนิยมพาณิชย์
ช้างเผือก
กายเพชร
ทับยูง
ยิ้มรอด
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทนสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนประธานชมรม อบต.เพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
2. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายธีรยุทธ์
2. น.ส.ชลวรรณ
3. จ.อ.สุรวิช
4. นายอาคม
5. นายอภินันท์
6. นายพรอนันต์

จําปาทอง
สงเงิน
พึ่งทาส
สุทธิภูมิ
มีแก้ว
สาพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เทศบาลตําบลเขาย้อย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลเขาย้อย
ผู้ช่วยธุรการ เทศบาลตําบลเขาย้อย
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริการส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
/ ระเบียบวาระที่ 1….

- 2‐
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
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 รวมถึง องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในระดับ จัง หวัด ภายในวงเงิน ไม่เ กิน 10 ล้า นบาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง 6 โครงการ รวม 47 รายการ ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยเป็นกรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อ เศรษฐกิจ และสั ง คม จํา นวน 5 โครงการ 29 รายการ และ 1 โครงการ 18 รายการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางฯ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2559 ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ0017.2/ว 20233 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จํานวน 21 หน้า
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมฯ
เรื่องเพื่อทราบ

3.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดําเนินการออกเกณฑ์ราคากลาง
เลขานุการ
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
ในส่วนของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้นยังคงใช้เกณฑ์ราคากลางฯ
ประจําปี พ.ศ. 2559
3.2 กระทรวงมหาดไทยแจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยมีสาระสําคัญดังนี้
3.2.1 คณะกรรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะวงเงินส่วนที่เป็น
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10
ล้านบาท ตัวอย่างเช่น วงเงินรวมทั้งโครงการ 15 ล้านบาท แต่มีส่วนที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 9 ล้านบาท โครงการนี้จะอยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด )
3.2.2 คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
/โดยไม่ต้องผ่าน.........
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โดยต้องผ่านการเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดก่อน กรณีโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท
ขึ้ น ไป คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การเบื้ อ งต้ น ก่ อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐต่อไป
3.2.3 คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1) โครงการเฉพาะในส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น จอภาพแสดงผล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ)และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ) ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น
(เช่น เสาติดตั้งกล้อง สาย Fiber Optic) แต่หน่วยงานต้องนําเสนอภาพรวมทั้งโครงการ
2) การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาตาม
เกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนดเป็นหลัก กรณีที่
จําเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่นอกเหนือไปจากที่มีกําหนดไว้ข้างต้น ให้
ระบุเหตุผลความจําเป็นให้ชัดเจน
3) กรณี ไ ม่ มี เ กณฑ์ ต ามที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ และส่ ว นราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกํ า หนดไว้ คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิ จ ารณาความเหมาะสมของราคาและ
คุณลักษณะที่สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ และ/หรือแสดงรายละเอียดการคํานวณราคาอ้างอิงตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สามารถใช้ แนวทางข้ างต้นในการ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้
กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
ก่อนนําเสนอกระทรวง นั้น ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ระดับจังหวัดเพื่อทราบในโอกาสแรกที่จัดประชุมด้วย
3.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบในหลักการให้ อบต.บางจาก และ อบต.ไร่ส้ม จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จํานวน
8 รายการ เป็นเงิน 206,400 บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางจากแจ้งว่า ได้ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วทั้ง 8 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 202,100 บาท
2) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลไร่ ส้ ม จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จํ า นวน
4 รายการ เป็ น เงิ น 116,700 บาท ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลไร่ ส้ ม แจ้ ง ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วทั้ง 4 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 113,600 บาท
1. ในกรณีที ่ส ่ว นราชการและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น จัด หาระบบ
ประธาน
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ ซึ่งมีระเบียบยกเว้นให้ไม่ต้องส่งรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเพชรบุรีพิจารณานั้น เมื่อได้ดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานคณะกรรมการฯ ทราบด้วย
2. ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปยอดรวมทั้งปีของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของส่วนราชการและและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ
/ มติที่ประชุม ...
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รับทราบ

เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ระเบียบวาระที่ 4
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
เลขานุการ
การประชุ ม ครั้ง นี้ มี อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจั งหวั ดและสํ านั กงานที่ ดิ น
จังหวัดเพชรบุ รี ส่งรายงานการจั ด หาระบบคอมพิว เตอร์ฯ เพื่อ ให้ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณา จํา นวน 6 แห่ง
6 โครงการ 47 รายการ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่า
เป็น กรณีจัด หาตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจํา ปี พ.ศ. 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 โครงการ 29 รายการ และไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 1 โครงการ 18 รายการ ดังนี้
4.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่
หน่วยงาน

รายการ

1. อบต.แหลมผักเบี้ย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
วงเงินทั้งสิ้น
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
1,984,322 บาท สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 3
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1
7. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
8. จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
43,000 43,000 28
8
-

1,204,000

รวม

-

12

74,000

74,000

2

148,000

-

11

24,000

24,000

1

24,000

59

-

5,800

5,800

3

17,400

58

-

2,800

2,800

20

56,000

29

-

6,200

6,200

2

12,400

25

-

18,000

18,000

3

54,000

57

-

4,000

4,000

3

12,000
/ที่........
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หน่วยงาน
2 เทศบาลตําบล
เขาย้อย
วงเงินทั้งสิ้น
1,690,000 บาท

3. เทศบาลตําบล
ท่าไม้รวก
วงเงินทั้งสิ้น
218,800 บาท

รายการ
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 1
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )
ขนาด 50 นิ้ว

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
22,000 22,000 16 352,000
6

-

12

74,000

74,000

1

74,000

58

-

2,800

2,800

1

2,800

ราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์
2560
ข้อ 5.5.2

-

27,000

27,000

1

27,000

5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )
ขนาด 32 นิ้ว

ราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์
2560
ข้อ 5.5.2

-

13,000

13,000

5

65,000

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร
(Indoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 1
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 1
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
4. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบ
ที่ 1 (ขนาด 36U)

-

1

17,000

17,000

3

51,000

-

6

22,000

22,000

5

110,000

-

11

24,000

24,000

1

24,000

25

-

18,000

18,000

1

18,000

/ที่.........
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เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
หน่วยงาน
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
ราคา
1
13,000
3. เทศบาลตําบล 5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )
13,000 13,000
มาตรฐาน
ท่าไม้รวก
ขนาด 32 นิ้ว
ครุภัณฑ์
2560
(ต่อ)
ที่

ข้อ 5.5.2

4. อบต.ห้วยแม่
เพรียง
วงเงินทั้งสิ้น
175,700 บาท

5. อบต.บ้านหม้อ
วงเงินทั้งสิ้น
174,900 บาท

6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network

58

-

2,800

2,800

1

2,800

8

-

22,000

22,000

4

88,000

41

-

3,300

3,300

5

16,500

9

-

30,000

30,000

2

60,000

58

-

2,800

2,800

4

11,200

9

-

30,000

30,000

5

150,000

39

-

4,300

4,300

3

12,900

45

-

12,000

12,000

1

12,000

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ที่จัดหาตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ งมี อ งค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น รวม 5 แห่ ง 5 โครงการ 29 รายการ เป็นเงิ นทั้ งสิ้ น
2,618,000 บาท โดยให้ ดํ า เนิ น การจั ด หาตาม ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํ า นึ ง ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ น หลั ก ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด หาแล้ ว เสร็ จ ให้ ร ายงานผลการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้คณะกรรมการทราบด้วย

/4.2 กรณีไม่มีราคา.......
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ที่

รายการ

4.2 กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประกอบด้วย
1) อบต.แหลมผักเบี้ย
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท
บ. โครมาติด
บริษัท
เว็บไซต์

การสื่อสารแห่ง
หน่วยงาน
ประเทศไทย
1. อบต. 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 3,950
ไอพี Analog HDTVI ความ
แหลม
ละเอียด 2 PM + Power
ผักเบี้ย
Adaptor 12 V 2A
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image
Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2 Magapixel
- มีระบบการทํางานการรับส่ง
สัญญาณภาพ แบบ PAL/NTSC
- มีความไวแสงน้อยสุดที่ 0 LUX
หรือดีกว่า
- มีค่า Video frame rate ไม่น้อย
กว่า 25 fps
- มีหัวเชื่อมต่อ Video Output
แบบ BNC
- มีระบบ Day/Night และ
Infrared Cutoff Removable
(ICR) สําหรับบันทึกภาพได้ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน
- ระยะการทํางานของอินฟาเรด
ทํางานได้ไม่น้อยกว่า 25 เมตร
- มีระบบ White Balance แบบ
Auto ระบบปรับแสงสีขาวแบบ
อัตโนมัติ
- มีค่าความกว้างของเลนส์ 3.6 mm
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิได้ไม่
น้อยกว่า Operating -20 C - +50 C
- ตัวกล้องได้รับมาตรฐาน
Waterproof (IP66) หรือดีกว่า
- ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดทําขึ้น
โดยเฉพาะ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ตัวแทนจําหน่ายอยู่ในประเทศไทย
เพื่อการสํารองอะไหล่และบริการ
หลังการขายที่ดี

ไอทีสไตส์
5,800

คอมพิวติ้ง
โซลูชั่น
3,800

www.chiang
raipro.co.th

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

3,800

4

15,200

9,400

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

บริษัท
การสื่อสารแห่ง
หน่วยงาน
ประเทศไทย
50 บาท/
1. อบต. 2. สาย VCT
เมตร
- เป็นสายไฟฟ้าชนิด VCT มีขนาด
แหลม
2x1.5 S.qmm.
ผักเบี้ย
- สามารถทนแรงดันไฟฟ้า ไม่น้อย
(ต่อ)
กว่า 750 V
- ฉนวนหุ้มภายนอกทนความ
ร้อนได้ไม่น้อยกว่า 70 C
40 บาท/
3. สาย Fiber Optic
เมตร
12 Core
- เป็นสายใยแก้วนําแสงชนิดSingle
Mode จํานวนไม่น้อยกว่า 12 Core
- เป็นสายใยแก้วนําแสงสําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
- เป็นสายใยแก้วนําแสงมี
มาตรฐาน Single G.652D
เป็นอย่างน้อย
- มี Strength Member ทํา
ด้วยวัสดุ E-glass Yarn เพื่อรับ
แรงดึงและเพิ่มการยืดหยุ่น
- มี Water Blocking tape เพื่อ
ป้องกันความชื้น
- เปลือกนอกทําด้วยวัสดุ LSZH
หรือ HDPE เพื่อป้องกันรังสี UV
และไม่เกิดควันพิษเมื่อเกิดอัคคีภัย
- มี Messenger wire หรือ
Strength Steel Wire ติดมากับ
สายเพื่อรับแรงดึง
- มีรหัสสีบอก Fiber และ
Loose tube มี Jelly เพื่อ
ป้องกันความชื้นมีคุณสมบัติ
เทียบเท่าหรือดีกว่า
- ผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่าย
ต้องได้รับมาตรฐาน ISO
9001:2008 หรือ มอก.
2166-2548 และต้องได้รับ
หนังสือแต่งตั้งจากตัวแทน
จําหน่ายในประเทศไทยเพื่อ
ยืนยันบริการหลังการขาย

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

35 บาท/
เมตร

บ. โครมาติด
คอมพิวติ้ง
โซลูชั่น
50 บาท/
เมตร

www.charn
chai.com

35

2,070 72,450

85 บาท/
เมตร

40 บาท/
เมตร

www.charnchai.com

40

2,070 82,800

บริษัท
ไอทีสไตส์

จํา
นวน

รวม

58 บาท/
เมตร

117 บาท/
เมตร

/ที่......
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หน่วยงาน

1. อบต.
แหลม
ผักเบี้ย
(ต่อ)

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท
การสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย

บริษัท
ไอทีสไตส์

บ. โครมาติด
คอมพิวติ้ง
โซลูชั่น

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

4. สายสัญญาณ Lan Cat 5
30 บาท/
eUTP ติดตั้งภายนอก
เมตร
- เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว
UTP Category 5E แบบติดตั้ง
ภายนอก
- มีตัวนําทองแดง Solid Bare
Copper ขนาดไม่น้อยกว่า 25
AWG มีฉนวนหุ้มทําจาก HDPE
-รองรับ Bandwidth ที่ 350MHz
- มีลวดสลิงไว้สําหรับแขวนบน
เสาไฟฟ้า Galvanize Steel
Wire ขนาด 1.3 mm
- สามารถทนความร้อนได้ที่
อุณหภูมิ 40-75 C หรือดีกว่า
- ผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่าย
ต้องได้รับมาตรฐาน ISO
9001:2008 เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ
สายใยแก้วนําแสงเพื่อการ
ทํางานที่สอดคล้องกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. สายสัญญาณ Lan ภายใน 12 บาท/
- สายสัญญาณมีขนาดแกน
เมตร
ทองแดงที่ 25 AWG จํานวน
8 เส้น 4 คู่ตีเกลียวกัน
- สามารถใช้งานได้ที่ความยาวสูงสุด
ตามมาตรฐาน 100 m
- มีการส่งผ่านข้อมูลอยู่ที่
ประมาณ 10,10,1000
Mbit/s โดยอิงกับมาตรฐาน
10/100/1000 Base-T
6. Media Convertor
4,200
- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณใย
แก้วนําแสงชนิด Single Mode
- เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน
IEEE 802.2u หรือเทียบเท่า
- มีการทํางานแบบ Auto
Negotiation
- มี Port UTP RJ 45 จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 Port

45 บาท/
เมตร

30 บาท/
เมตร

www.charnchai.com

30

56 1,680

55 บาท/
เมตร

20 บาท/ www.megalightthailand.com
เมตร
86 บาท/
เมตร

12

50

รายการ

1,082

4,000

รวม

86 บาท/
เมตร

www.top3g
net.com

1,082

600

56 60,592

7,000

/ที่ ......

- 10 ‐
ที่

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

หน่วยงาน

1. อบต.
แหลม
ผักเบี้ย
(ต่อ)

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้ว
นําแสงมีความเร็ว 10/100 Base
หรือ 10/100 Mbps หรือดีกว่า
- สามารถทํางานในโหมด
Single Mode ได้ระยะทางไม่
น้อยกว่า 20 กม.
- อุปกรณ์ต้องผ่านการรองรับ
มาตรฐานแม่เหล็กไฟฟ้า CF FCC
- ผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่าย
ต้องได้รับมาตรฐาน ISO
9001:2008 เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ
สายใยแก้วนําแสงเพื่อการ
ทํางานที่สอดคล้องกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. Closure 12 Core
- เป็นกล่องสําหรับเก็บพักสาย
และเชื่อมต่อสายใยแก้วนําแสง
- ภายในมีกล่องสามารถเก็บ
สายใยแก้วนําแสงไม่น้อยกว่า
12 Core
- โครงสร้างของหัวต่อทํามาจาก
สารประกอบโพลีพล็อพไพลิน
- มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV
- อุปกรณ์ประกอบที่เป็นโลหะ
ทําจากโลหะชั้นดีที่ป้องกันการ
กัดกร่อนของสนิม (AntiCorrosion)
8. ตู้ Rack Outdoor ขนาด
6U
- เป็นตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์ขนาด
มาตรฐาน 19 นิ้วได้
- มีความสูง 6U โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม. ความลึกไม่
น้อยกว่า 40 ซ.ม. เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
6 ช่อง
- มีพัดลมระบายอากาศ
ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

บริษัท
การสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย

บริษัท
ไอทีสไตส์

บ. โครมาติด
คอมพิวติ้ง
โซลูชั่น

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1,200

1,500

4,000

www.charnchai.com

1,200

6

7,200

3,500

20 70,000

2,180

4,000

5,900

3,500

www.satforyou.com

4,900

/มติที่ประชุม....

- 11 ‐
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ยในรายการที่ 1 และ 8 ส่วนรายการที่ 2 - 7 คณะกรรมการไม่พิจารณา
เนื่องการเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 00210.5/ว 2553 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยให้ดําเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้คณะกรรมการทราบด้วย

ที่

2) เทศบาลตําบลเขาย้อย
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านชัยเจริญ
เซลล์ แอนด์
เซอน์วิส

ร้านเกียรติ
การค้า

หจก.แพลนเน็ต
คอมมูนิเคชั่น
เอเชีย พับบลิค

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

2.เทศบาล 1. ตู้ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
ตําบลเขา สําหรับ 1 จุดติดตั้ง
ย้อย

17,000

16,500

15,000

www.megaligh
t-thailand.com

15,000

11

165,000

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ข้อมูลกล้องวงจรปิดชนิดไร้สาย
ความถี่ 5 GHz High Gain Radio
- เป็นอุปกรณ์ Wireless Ethernet
Bridges ใช้งานในลักษณะแบบจุด
ต่อจุด หรือแบบจุดต่อหลายจุด
โดยมีย่านความถี่ใช้งานอยู่ระหว่าง
5.470-5.850 GHz เป็นอย่างน้อย
- มีขนาดของช่องสัญญาณ
(Channel Width ) สามารถปรับ
ค่าได้ที่ 5,10,20,40 MHz หรือดีกว่า
- มีการมอดดูเลชั่นแบบ Dynamic
Modulation อยู่ระหว่าง BPSK
ถึง 64 QAM หรือดีกว่า
- มีกําลังส่ง (Transmit Power)
ถึง 27 dBm หรือดีกว่า
- มีเสาอากาศติดตั้งอยู่ภายใน
อัตราขยาย 25 dBi และใช้
เทคโนโลยีแบบ OFDM MIMO
โดยมีรูปทรงการกระจายคลื่นวัด
จาก 3dB Bean ในแนวนอนไม่
เกิน 10 องศา
- มีค่าความไวในการรับสัญญาณ
(Receiver Sensitivity) ที่ขนาด
ช่องสัญญาณ 40MHz
ที่ -89 dBm หรือดีกว่า

14,000

7,500

8

60,000

รายการ

หน่วยงาน

9,400
13,000

7,500

www.top3g
net.com

7,500

/ที่...........

- 12 ‐
ที่
หน่วยงาน

รายการ

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านชัยเจริญ
เซลล์ แอนด์
เซอน์วิส

ร้านเกียรติ
การค้า

หจก.แพลนเน็ต
คอมมูนิเคชั่น
เอเชีย พับบลิค

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

13,000

6,000

www.top3g
net.com

6,000

14 84,000

รวม

2.เทศบาล - มีอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล
ตําบลเขา แบบ Ethernet (Aggregate
ย้อย (ต่อ) Throughput) ไม่น้อยกว่า 160 Mbps

- อุปกรณ์สามารถทํางานได้โดยใช้
การจ่ายไฟผ่านสายLAN แบบ PoE
(Power Over Ethernet)
- มี Interface ชนิด Gigabit
Ethernet 10/100/1000 Base T
จํานวน 1 พอร์ท และรองรับ
มาตรฐาน 802.1Q และ 802.1p
- อุปกรณ์ได้รับมาตรฐานความ
ปลอดภัยUL และ EN เป็นอย่างน้อย
- อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน
การทํางานภายนอกชนิด IP55
เป็นอย่างน้อย
- สามารถบริหารจัดการผ่าน
ระบบผ่านทางโปรโคคอล
HTTPs และ SNMP และ SSH ได้
- อุปกรณ์สามารถทํางานได้ดี
ภายใต้อุณหภูมิ- 20 ถึง +45 C
และรองรับแรงลมได้ 130 กม./ชม.
หรือดีกว่า
- อุปกรณ์ได้รับการป้องกัน
สัญญาณไฟกระชากจากเหตุการณ์
ฟ้าผ่า (Surge Suppression) ได้
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
14,000
ข้อมูลกล้องวงจรปิดชนิดไร้สาย
ความถี่ 5 GHz High Gain Radio
- เป็นอุปกรณ์ Wireless
Ethernet Bridges ใช้งานใน
ลักษณะแบบจุดต่อจุด หรือแบบ
จุดต่อหลายจุด โดยมีย่าน
ความถี่ใช้งานอยู่ระหว่าง
5.470-5.850 GHz เป็นอย่างน้อย
- มีขนาดของช่องสัญญาณ
(Channel Width ) สามารถปรับค่า
ได้ที่ 5,10,20,40 MHz หรือดีกว่า
- มีการมอดดูเลชั่นแบบ Dynamic
Modulation อยู่ระหว่าง BPSK ถึง
64 QAM หรือดีกว่า

7,500

/ที่...........

- 13 ‐
ที่

รายการ

หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านชัยเจริญ
เซลล์ แอนด์
เซอน์วิส

ร้านเกียรติ
การค้า

หจก.แพลนเน็ต
คอมมูนิเคชั่น
เอเชีย พับบลิค

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

6,800

6,200

6,000

www.chiang
raipro.co.th

6,000

38

228,000

2.เทศบาล - มีกําลังส่ง (Transmit Power)
ตําบลเขา ถึง 27 dBm หรือดีกว่า
ย้อย (ต่อ) - มีเสาอากาศติดตัง้ อยู่ภายในอัตรา

ขยาย 16 dBi และใช้เทคโนโลยี
แบบ OFDM MIMO โดยมีรูปทรง
การกระจายคลื่นวัดจาก 3dB
Bean ในแนวนอนไม่เกิน 20 องศา
- มีค่าความไวในการรับสัญญาณ
(Receiver Sensitivity) ที่ขนาด
ช่องสัญญาณ 40MHz
ที่ -89 dBm หรือดีกว่า
- มีอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล
แบบ Ethernet (Aggregate
Throughput) ไม่น้อยกว่า 160 Mbps
- อุปกรณ์สามารถทํางานได้โดย
ใช้การจ่ายไฟผ่านสายLAN แบบ
PoE (Power Over Ethernet)
- มี Interface ชนิด Gigabit
Ethernet 10/100/1000 Base T
จํานวน 1 พอร์ท และรองรับ
มาตรฐาน 802.1Q และ 802.1p
- อุปกรณ์ได้รับมาตรฐานความ
ปลอดภัยUL และ EN เป็นอย่างน้อย
- อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน
การทํางานภายนอกชนิด IP55
เป็นอย่างน้อย
- สามารถบริหารจัดการผ่าน
ระบบผ่านทางโปรโคคอล
HTTPs และ SNMP และ SSH ได้
4. กล้องวงจรปิดระบบ HD Analog
ความละเอียด 2.2 MegaPixel
- เป็นกล้องวงจรปิด เอชดี
อนาล็อก แบบมุมมองคงที่
- มีความละเอียดของภาพสูงสุด
1,920x1,080 pixel หรือ
2.2 Magapixel
- มีความไวแสงน้อย 0 LUX
with IR LED 40 pieces ทน
ต่อสัญญาณรมกวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 52 dB

9,400

/ที่....

- 14 ‐
ที่

รายการ

หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านชัยเจริญ
เซลล์ แอนด์
เซอน์วิส

ร้านเกียรติ
การค้า

หจก.แพลนเน็ต
คอมมูนิเคชั่น
เอเชีย พับบลิค

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

18,800

18,900

18,00

www.chiang
raipro.co.th

18,000

5

90,000

2.เทศบาล - มีขนาดตัวรับภาพ (Image
ตําบลเขา Sensor) ขนาด 1/2.9 นิ้ว
ย้อย (ต่อ) - มีเลนส์ ขนาด 2.8 – 12 mm
ชนิด Motorized Vari-Focal
Fixed Iris Lens
- มีระบบ IR Cut Filter, 3D/3D,
SENSE UP, IR Smart, สมดุล
แสงสีขาวชนิด ATW,OSD
- สัญญาณภาพระบบ PAL/NTSC
- สามารถแสดงรายละเอียดของ
ภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มากชนิด DWDR
- ส่งสัญญาณภาพวีดิโอระบบ
HD-AHD/CBVS
- มีระยะอินฟราเรด 15-20 ม.
หรือ 49.2 – 65.6 ft (indoor)
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66
- รองรับไฟเลี้ยงกล้องชนิด DC12V
5. อุปกรณ์บันทึกภาพ HD
Analog ชนิด 8 กล้อง
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ
บันทึกภาพจากกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพ
ได้ตามมาตรฐาน H264
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
RJ45 100M , RS485X1
- สามารถเล่นย้อยหลังที่มีความ
ละเอียด 8x1080 P
- สามารถเชื่อมต่อกล้องด้วย
ระบบ มัลติโหมดอินพุท
- สามารถบันทึกเสียงและบีบ
อัดเสียงตามมาตรฐาน G.711A
- มีโหมดบันทึก Manual Alarm
Video Detection, timing
- สามารถสํารองข้อมูลด้วย
โหมด Network backup USB
HDD USB writer SATA writer

19,400

/ที่.....

- 15 ‐
ที่

รายการ

หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านชัยเจริญ
เซลล์ แอนด์
เซอน์วิส

ร้านเกียรติ
การค้า

หจก.แพลนเน็ต
คอมมูนิเคชั่น
เอเชีย พับบลิค

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

10,500

10,200

8,000

www.megalightthailand.com

8,000

5

40,000

2,100

22

46,200

12,000

1

12,000

12,000

1

12,000

2.เทศบาล - มีช่องเชื่อมต่อวีดีโออินพุท
ตําบลเขา ,เอ้าท์พุท ครบถ้วน
ย้อย (ต่อ) - ใช้ไฟเลี้ยงเครื่องบันทึกภาพ

กล้องวงจรปิดชนิด 12V DC+10%/2A
6. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
เครื่องบันทึกภาพ

9,000

7. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge
Protection)

3,200

8. Switch Hub 10/100
Mbits (อุปกรณ์สําหรับเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย)
9. สายแลนภายนอก CAT 5E
UTP Outdoor พร้อมอุปกรณ์
- เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว
UTP Category 5E ที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานANSI/TIA568C2, ISO/IEC 11801:2002,
EN-50173-1,EN50173-11, ICEA S-90-663 Category
5E เป็นอย่างน้อย
- สามารถรองรับการใช้งาน
1000 Base-T, 100Base-TX,
622Mbps, 1.2 Gbps ATM,
4/16 Mbps Token Ring, POE,
ISDN, Voip, Analog&Digital
Vioce, Analog&Digital
Video, เป็นอย่างน้อย
- มีค่า Impedance เท่ากับ
100+-15 Ohms, 1 MHz –
350 MHz
- ผ่านการรองรับ RoHS
- มีตัวนําเป็นทองแดง (Solid
Baer Copper) ขนาด 24 AWG
- มีฉนวนหุ้มทองแดงทําจาก HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า
0.9 mm
- มี Ripcord เพื่อช่วยในการปอกสาย

18,500

2,900

2,100

www.telepart
.com

2,600
17,500

12,000

www.priceza
.com

15,800
15,000

14,800

12,000

www.charnchai.com

10,800

/ที่.....
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ที่

รายการ

หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านชัยเจริญ
เซลล์ แอนด์
เซอน์วิส

ร้านเกียรติ
การค้า

หจก.แพลนเน็ต
คอมมูนิเคชั่น
เอเชีย พับบลิค

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

13,500

14,500

9,000

www.telepa
rt.com

9,000

1

9,000

3,000

20

60,000

10,400

5

52,000

250

8

20,000

8,900

5

44,500

รวม

2.เทศบาล - มี Out Jacket เป็น FRPVC มี
ตําบลเขา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ย้อย (ต่อ) Jacket เท่ากับ 5.3 mm
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ –
20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
10. ตู้ Wall Rack 6U 19”
พร้อม Power Distributer

8,500

11. ตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

3,200

12. สายเน็ตเวิร์ก UTP RJ45

35,000

3,500

3,000

www.satforyou.com

3,990
37,000

10,400

www.headd
addy.com

28,000
13 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
กล้องวงจรปิด
14. ตู้ Wall Rack 19”

800

700

250

www.9sat
.com

750
10,500

10,200

8,900

www.satforyou.com

4,900

มติที่ประชุม
ให้ เทศบาลตําบลเขาย้อยนําโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) กลับไปทบทวนและจัดทําคุณลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนแล้วนํากลับมาให้
คณะกรรมการพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป
ที่
หน่วยงาน

3.สํานักงาน
ที่ดิน
จังหวัด
เพชรบุรี

3) สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดเพชรบุรี
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

รายการ

บ.ไมโครซิสเต็ม
คอร์ปอเรชั่น
จํากัด

บ.โอ เอ อินเตอร์
เทรด 2001
จํากัด

ร้านปาท่องโก๋
ไอที

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1. เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด
กระดาษ A3
- เป็นสแกนเนอร์เอกสารแบบ
วางราบ (Flatbed)
- เป็นอุปกรณ์สําหรับสแกน
เอกสารเพียงอย่างเดียว
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

40,000

45,000

65,000

www.scanner
-thailand.com

40,000

2

80,000

60,750

/ที่.....
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ที่

รายการ

หน่วยงาน

3.สํานักงาน
ที่ดิน
จังหวัด
เพชรบุรี
(ต่อ)

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บ.ไมโครซิสเต็ม
คอร์ปอเรชั่น
จํากัด

บ.โอ เอ อินเตอร์
เทรด 2001
จํากัด

ร้านปาท่องโก๋
ไอที

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่
น้อยกว่ากระดาษขนาด A3
- สามารถใช้ได้กับ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows 7 เป็นอย่างน้อย
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
มติที่ประชุม
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจํ า ปี พ.ศ. 2560 โดยให้ ดํ าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด คํ านึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลกปารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้
คณะกรรมการทราบด้วย
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เมื่อดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แล้วเสร็จให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายการผลการจัดหาให้คณะกรรมการทราบด้วย โดยให้มี
การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจําอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณ
ประธาน
ให้ ส่ ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
แผนการบํารุงรักษาและแผนซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งให้จัดให้มีแนวทางการเชื่อมโยงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กับสถานีตํารวจในพื้นที่ด้วย
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
**********************

(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รวม

