รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์รัตน์
2. ดร.ทัดทอง
3. น.ส.ธัญลักษณ์
4. น.ส.ปัญจรัตน์
5. นางสุวรรณี
6. จ.ท.พัทธพล
7. นายชูพัฒน์
8. น.ส.สุภาณี
9. นางณัฐิกานต์
10. น.ส.จิตรา
11. น.ส.จิรนันท์
12. นายพิสิษฐ์
13. นายชัยรัตน์

ภิรมย์รัตน์
พราหมณี
นาคขํา
ฐิติรัชชพันธุ์
เปลี่ยนเสน่ห์
สุขสบาย
จัตตุพรพงษ์
ชินนิยมพาณิชย์
ธุวสุจิเรข
ทับยูง
บุญกูล
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. สถิติจังหวัดเพชรบุรี
3. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายธีรยุทธ์
2. น.ส.อุไร
3. นางภัทรวัลลี
4. นายอภินันท์
5. น.ส.ปราณี
6. นางเมตตา

จําปาทอง
นิลงาม
อ่อมพราหมณ์
มีแก้ว
ปานอ้น
ช่องพิพัช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
นักวิชาการพัสดุ เทศบาลเมืองเพชรบุรี
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
เทศบาลตําบลหัวสะพาน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจั ง หวัด เพชรบุ รี เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
/ ระเบียบวาระที่ 1….
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ

ประธาน
ตามคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 964 /2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัด ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมและตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี ได้ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 4 โครงการ 35 รายการ โดยเป็น
กรณีจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ต ามเกณฑ์ร าคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม จํา นวน
4 โครงการ 32 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 3 รายการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาใน
ระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตามหนังสือ
จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ0017.2/ว 11237 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 จํานวน 17 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
เลขานุการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ แ จ้ ง การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงมหาดไทย ได้ ป ระชุ ม
ปรึกษาหารือในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการปรับปรุงข้อความใน
แบบรายงานให้ชัดเจนขึ้น โดยมีสาระสําคัญคงเดิม ประกอบด้วย
(๑) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้เอง
(มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ในระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด โดยเพิ่มข้อ (๕) ดังนี้ “กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็น
การจัดหาตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
/โดยไม่.........
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โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนําประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”
กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
(2) การปรับปรุงข้อความในแบบรายงาน (แบบ คกก.มท.๐๑ และแบบ คกก.มท.๐๓) ให้ชัดเจนขึ้น โดยมี
สาระสําคัญคงเดิม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
เลขานุการ
การประชุมครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และสํานักงานที่ดินจัง หวัด เพชรบุรี
ส่งรายงานการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณา จํา นวน 4 แห่ ง 4 โครงการ
35 รายการ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณีจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 4 โครงการ 32 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางฯ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
4.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่
หน่วยงาน
1. เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
690,000 บาท

รายการ
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1
5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
7. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
22,000 22,000 12 264,000
8
9

-

30,000

30,000

2

60,000

11

-

21,000

21,000

10

210,000

32

-

5,700

5,700

10

57,000

39

-

4,300

4,300

2

8,600

41

-

3,300

3,300

3

9,900

47

-

7,700

7,700

3

23,100

/ที่........
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ที่
หน่วยงาน

รายการ

1. เทศบาลเมือง
เพชรบุรี
(ต่อ)

8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
9. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เทศบาลตําบล
หัวสะพาน
วงเงินทั้งสิ้น
444,800
บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA

3. เทศบาลตําบล
หาดเจ้าสําราญ
วงเงินทั้งสิ้น
287,500
บาท

1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network
2. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 1
3. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบ
ที่ 2 (ขนาด 42U)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
11,200
2,800
2,800
4
58
67

-

3,800

3,800

9

34,200

7

-

16,000

16,000

14

224,000

9

-

30,000

30,000

1

30,000

11

-

21,000

21,000

1

21,000

47

-

7,700

7,700

14

107,800

49

-

17,000

17,000

1

17,000

58

-

2,800

2,800

14

39,200

59

-

5,800

5,800

1

5,800

45

-

12,000

12,000

1

12,000

1

-

130,000

130,000

1

130,000

26

-

23,000

23,000

1

23,000

30

-

21,000

21,000

1

21,000

/ที่.........

- 5‐
ที่
หน่วยงาน
3. เทศบาลตําบล
หาดเจ้าสําราญ
(ต่อ)
4. สํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดเพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
243,500 บาท

รายการ
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1
6. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 2 kVA
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 1
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
4. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบ
ที่ 1 (ขนาด 36U)
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1
7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network
8. จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
9. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
10. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
32
5,700
5,700
5
28,500
60
1

-

13,000
130,000

13,000
130,000

2
1

26,000
130,000

9

-

30,000

30,000

1

30,000

11

-

21,000

21,000

1

21,000

25

-

18,000

18,000

1

18,000

29

-

6,200

6,200

1

6,200

32

-

5,700

5,700

1

5,700

45

-

12,000

12,000

1

12,000

56

-

3,000

3,000

4

12,000

58

-

2,800

2,800

1

2,800

59

-

5,800

5,800

1

5,800

ประธาน

เพิ่มข้อมูลในแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ดังนี้
1) รายการที่ 7 (ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานตามข้อ 6) ให้
แสดงรายการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่จะจัดหาว่าอุปกรณ์ดังกล่าวที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั้นมีอายุการใช้งานเกิน
5 ปี และไม่เกิน 5 ปี มีจํานวนเท่าไร จัดซื้อปีไหน ติดตั้งที่ใด และจํานวนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มีอัตราส่วน
สัมพันธ์หรือเหมาะสมกับจํานวนบุคลากรหรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
2) ในรายการที่ 8 (ปัญหา/อุปสรรคในการปฎิบัติงานหรือเหตุผลความจําเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์
ครั้งนี้) ให้อธิบายเหตุผลความจําเป็นและลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อโดยแยกเป็นราย
อุปกรณ์
/มติที่ประชุม.......

- 6‐
ผู้แทนนายกเทศมนตรีตําบลหาดเจ้าสําราญ
เทศบาลตํ า บลหาดเจ้ า สํ า ราญมี ห้ อ งสํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ตู้ สํ า หรั บ
จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) เพื่อจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ มี
เจ้าหน้าที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์อย่างเพียงพอ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
มีลิขสิทธิ์ของโปรแกรมการทํางานเป็นระยะเวลา 1 ปี
ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานที่ ดิ นจังหวั ดเพชรบุรีจัด หาคอมพิวเตอร์แ ละอุปกรณ์ค รั้ง นี้
ติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการประมวลผลที่ดินและแผนที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งศูนย์ดังกล่าวประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าไปสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยจะทําการประมวลผลข้อมูลให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหาตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสัง คม ซึ่ง มีอ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และสํา นัก งานที่ดิน จัง หวัด เพชรบุรี รวม 4 แห่ง 4 โครงการ 32
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,606,800 บาท โดยให้ ดํา เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด
คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้ ม ค่ า และให้ มี ก ารแข่ งขั น อย่า งเป็น ธรรม เพื่ อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้
คณะกรรมการทราบด้วย ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําหนังสือชี้แจงข้อมูลก่อนดําเนินการจัดหาดังต่อไปนี้
1. ให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดําเนินการดังนี้
1.1 ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 10 เครื่อง ว่านําไปใช้ที่ใดบ้าง ลักษณะของงานที่นํามาใช้ จํานวนบุคลากรกับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กฯ มีความเหมาะสมกับการใช้งานหรือเกินความจําเป็นหรือไม่
1.2 ทําหนังสือยืนยันลักษณะงานและความจําเป็นของการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่ละ
ประเภทในครั้งนี้ รวมทั้งระบุจํานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของเทศบาลส่งให้คณะกรรมการทราบก่อนการจัดหา
2. ให้ เ ทศบาลตํา บลหั ว สะพาน ชี้ แ จงกรณี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ซึ่งจัดซื้อมากถึง 14 เครื่อง มีความจําเป็นอย่างไร ลักษณะงานและจํานวนบุคลากรเหมาะสมหรือไม่
4.2 กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประกอบด้วย
1) เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ที่

รายการ
หน่วยงาน

1. เทศบาล 1. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
เมืองเพชรบุรี (Barcode Printer) (พิมพ์
สติ๊กเกอร์ซองยา)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ
- พิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง
(Direct Thermal)
ใช้สําหรับปริ้นสติ๊กเกอร์ติดซองยา
พิมพ์ฉลากยาในโรงพยาบาล
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 23 DPI

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท โปรดักส์
เอ-แซด
ซัพพลาย

บริษัท
โปรโพลี
ไพเบอร์

บริษัทริบบอน
(ไทยเลนด์)
จํากัด

12,000

16,000

14,873

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

13,125 12,000
http://
quadel
.co.th

จํา
นวน

รวม

1

12,000

/ที่.......

- 7‐
ที่

รายการ
หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท โปรดักส์
เอ-แซด
ซัพพลาย

บริษัท
โปรโพลี
ไพเบอร์

บริษัทริบบอน
(ไทยเลนด์)
จํากัด

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1. เทศบาล - ความเร็วในการพิมพ์อยู่ระหว่าง 5เมืองเพชรบุรี 7 นิ้วต่อวินาที
- หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 4 MB
Flash Memory 8 MB SDRAM
- ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 200 mm
- น้ําหนักไม่เกิน 5 Kg

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค อมพิ วเตอร์ ประจํ าปี พ.ศ. 2560 โดย
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) (พิมพ์สติ๊กเกอร์ซองยา) นั้น ต้องติดตั้งพร้อมโปรแกรมการใช้งานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดย
เคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิท ธิผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลกการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน (เทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ)
ที่

รายการ
หน่วยงาน

2. เทศบาล 1. ตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
ตําบลหาด
เจ้าสําราญ

(RACK) ขนาด 15 U
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็น Rack แบบปิด ออกแบบ
สําหรับตั้งพื้น หรือติดฝาผนัง มี
ความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้ว
- มีความสูงไม่ต่ํากว่า 15 U และมี
ความกว้าง 600 mm ลึก 400
mm สูง 320 mm หรือมากกว่า
- มีระบบล็อคเพื่อ ปิด-เปิดด้านหน้า
และด้านหลังตู้
- มีพัดลมระบายความร้อนไม่น้อย
กว่า 1 ตัวและมีระบบ Grounding
- มีปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 Outlet
พร้อม Circuit Breaker
- มีแผงจัดฝาแบบมีฝาครอบ
- ฐานตู้มีขนาดเท่าตัวตู้เพื่อความ
แข็งแรงมั่นคงของการรับน้ําหนัก
- มีมาตรฐาน IEC 60297 และ ISO
9001 : 2000 ขึ้นไป

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน S & C
เซอร์วิส

ร้านเพชรบุรี
อะไหล่
ดาวเทียม

บริษัท 3B
Power CCTV &
Network Point

เว็บไซต์

7,500

7,800

7,000

7,130
http://w
ww.advic
e.co.th/p
ricelist/ra
ck

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

7,000

1

รวม
7,000

- 8‐
/ที่.......
ที่

รายการ

ร้าน S & C
เซอร์วิส

ร้านเพชรบุรี
อะไหล่
ดาวเทียม

บริษัท 3B
Power CCTV &
Network Point

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มี Switching
Bandwidth รวมไม่น้อยกว่า
176 Gbps
- เป็นอุปกรณ์ที่มี Forwarding rate
ไม่น้อยกว่า 77.4 mpps
- มีหน่วยความจําแบบ Flash
Memory ไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000v Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 48 ช่อง
และพอร์ต Gigabit Ethernet
ชนิด 1000 Base-X จํานวนรวม
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง พร้อมเสนอ
SFP Module แบบ 1000
Base-SX จํานวน 1 โมดูล
- รองรับ VLAN IDs ไม่ต่ํากว่า
4,000 VLANs และมี Maximum
active VLAN ไม่ต่ํากว่า 255 VLANs
- รองรับการทํา Jumbo Frame
ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 bytes
- รองรับการทํา authentication กับ
RADIUS และ TACACS+ server ได้
- รองรับการทํา Network Timing
Protocol (NTP) โดยสามารถ
Sync ระบบเวลากับอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายตัวอื่นๆ
- รองรับการทํา Switched Port
Analyzer (SPAN) ได้
- รองรับการทํา QoS แบบ
Shaped Round Robin (SRR) และ
Weighted Tail Drop (WTD) ได้
- รองรับการทํา Rate Limit ได้
- รองรับการจัดการผ่านโพรโตคอล
SNMP (v1/2c/3) และ RMON ได้

45,000

42,000

40,000

หน่วยงาน
2. เทศบาล
ตําบลหาด
เจ้าสําราญ
(ต่อ)

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

42,800

40,000

1

40,000

www.price
za.com/s/
%E0%b8
%A3%E0
%B8%B2
%E0%B8
%84%E0
%B8%B2/
Switch48-port

- 9‐
/ที่.....
ที่

รายการ
หน่วยงาน

2. เทศบาล
ตําบลหาด
เจ้าสําราญ
(ต่อ)

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้าน S & C
เซอร์วิส

ร้านเพชรบุรี
อะไหล่
ดาวเทียม

บริษัท 3B
Power CCTV &
Network Point

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

- มีพอร์ต Console เพื่อใช้สําหรับ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล
(Configuration) ในตัวอุปกรณ์ใน
ลักษณะCommand Line
Interface (CLI) ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของ
การทํางานช่องเชือ่ มต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- อุปกรณ์ต้องทํางานได้ที่อุณหภูมิ
0-45 องศาเซลเซียส ที่ความชื้น
10-95% ในสถานะ noncondensing
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับไฟฟ้า 220
โวลต์และผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐาน FCC และ UL
เป็นอย่างน้อย

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯของเทศบาลตําบล
หาดเจ้าสําราญที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560
โดยให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหา
แล้วเสร็จให้รายงานผลกการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
**********************

(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รวม

