รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นางวันเพ็ญ
2. ดร.ทัดทอง
3. นางอรอนงค์
4. น.ส.ธัญลักษณ์
5. น.ส.บุปผา
6. นางสุนันทา
7. นายจักรพันธุ์
8. น.ส.สุเนตร
9. น.ส.จิตรา
10. นายพิสิษฐ์
11. นายชัยรัตน์

มังศรี
พราหมณี
พัฒนสุชัย
นาคขํา
อุทัยทอง
แสงมณี
พอจิต
สุริวงษ์
ทับยูง
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
5. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายธีรยุทธ์
2. นายมาโนชย์
3. นางภัทรวัลลี
4. น.ส.อําพร
5. น.ส.วไลพร
6. นางบุญยิ่ง
7. น.ส.วันวิสาข์

จําปาทอง
ขาวคง
อ่อมพราหมณ์
บุญเติม
ปู่โตไทยะ
ปู่หนู
อยู่พร้อม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาบปลาเค้า
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลมาบปลาเค้า
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลมาบปลาเค้า
เจ้าพนักงานที่ดินชํานาญงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลยางหย่อง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2560 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
/ 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 ได้ส่งรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิ วเตอร์ ฯ เพื่ อให้ คณะกรรมการฯ พิ จารณา จํ านวน 7 โครงการ 30 รายการ โดยเป็น กรณีจ ัด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 6 โครงการ 28 รายการ
และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 2 รายการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 2
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
เลขานุการ
ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตามหนังสือ
จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ0017.2/ว 14910 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 จํานวน 9 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการ
3.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดประจํ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบั งคับใช้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 แนวทางการพิจารณาจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนหรือชํารุดเสียหาย
กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ทดแทนหรือชํารุดเสียหาย ไว้ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้จัดหาใหม่ทดแทน
เป็นกล้องระบบดิจิตอลและต้องเชื่อมโยงใช้งานกับระบบเดิมได้
2. ราคาซ่อมแซมเกินกว่า 60 % ของราคากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่จะดําเนินการ
ซ่อมแซม ณ ราคาปัจจุบัน ให้จัดหาใหม่ทดแทนเป็นกล้องระบบดิจิตอลและต้องเชื่อมโยงใช้งานกับระบบเดิมได้
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4…..
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
เลขานุการ
การประชุ ม ครั้ ง นี้ มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ส่ง ร ายงานการจั ด ห าร ะบบ
คอมพิ ว เตอร์ ฯ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณา จํา นวน 6 แห่ ง 7 โครงการ 30 รายการ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณีจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ประจํ า ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 7 โครงการ 28 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 2 รายการ
ดังนี้
4.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่
หน่วยงาน

รายการ

1. เทศบาล
เมืองเพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
46,400 บาท

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
2. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลขิ สิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

2.1 เทศบาล
เมืองชะอํา
วงเงินทั้งสิ้น
185,600 บาท

2.2 เทศบาล
เมืองชะอํา
วงเงินทั้งสิ้น
308,500 บาท

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
42,000
2
21,000 21,000
11
67

-

3,800

2,200

2

4,400

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
2. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลขิ สิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

11

-

21,000

21,000

8

168,000

67

-

3,800

2,200

8

17,600

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

7

-

16,000

16,000

11

176,000

10

-

16,000

16,000

2

32,000

59

-

5,800

5,800

5

29,000
/ที่..........
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เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
หน่วยงาน
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
3
7,900
7,900
2.2 เทศบาลเมือง 4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 42
23,700
ชะอํา (ต่อ)
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
1
7,700
7,700
47
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction
7,700
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
1
4,300
4,300
39
6. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
4,300
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
1
21,000 21,000
11
7. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
21,000
สําหรับงานประมวลผล
1
11,000 11,000
59
8. ชุดโปรแกรมจัดการ
11,000
สํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
1
3,800
3,800
67
9. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
3,800
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่

3. อบต.เขาย้อย
วงเงินทั้งสิ้น
105,600
บาท

4. อบต.ไร่สะท้อน
วงเงินทั้งสิ้น
110,400 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

9

-

30,000

30,000

3

90,000

40

-

7,900

7,900

1

7,900

47

-

7,700

7,700

1

7,700

8

-

22,000

22,000

3

66,000

47

-

7,700

7,700

2

15,400

59

-

5,800

5,800

5

29,000
/ที่.........
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ที่
หน่วยงาน
5. อบต.ยางหย่อง
วงเงินทั้งสิ้น
140,000 บาท

รายการ

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
66,000
2
33,000 33,000
2
-

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง
4. โทรทัศน์ แอฃอีดี ขนาด 40 นิ้ว ข้อ 5.5.2
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. ๒๕๖๐)
59
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

6. อบต. มาบปลาเค้า 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
วงเงินทั้งสิ้น
Recorder) แบบ 8 ช่อง
285,600 บาท
2. โทรทัศน์ แอฃอีดี ขนาด 32 นิ้ว ข้อ 5.5.2
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. ๒๕๖๐)
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ

9

24,000

24,000

1

24,000

11

9,500

9,500

1

95,000

-

15,000

15,000

1

15,000

-

5,800

5,800

1

5,800

9

24,000

24,000

1

24,000

13,000

13,000

1

13,
000

11

9,500

9,500

1

9,500

8

55,000

55,000

3

165,000

ประธาน
1. แจ้ ง ส่ ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงานผลการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ให้คณะกรรมการทราบ
2. ในการประชุมครั้งถัดไปให้ทุกหน่วยงานที่ส่งรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ ต้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลความจําเป็นของการจัดหาต่อคณะกรรมการฯ
3. เพิ่มเติมข้อมูลในแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ดังต่อไปนี้
ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงาน ตามข้อ 6 โดยเพิ่มคอลัมน์
“สภาพการใช้งาน” ต่อท้ายคอลัมน์ “ติดตั้งใช้งานเมื่อ (พ.ศ.)” และให้รายงานสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ตางๆ
/ตามความเป็นจริง.........
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ตามความเป็นจริง เช่น ใช้งานปกติ, จัดหาทดแทน, รอการจําหน่าย
ข้อ 8 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้
ให้หน่วยงานบรรยายปัญหา/อุปสรรคหรือเหตุผลความจําเป็น ให้มีเนื้อหาตรงกับอุปกรณ์ที่จะจัดหา
ข้อ ข.ข้อมูลเฉพาะกรณี ในช่อง การจัดหาครั้งนี้ (จัดหาใหม่, ทดแทนของเดิม, เพื่อใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ และอื่นๆ) ให้เพิ่ม จํานวนเครื่องในแต่ละกรณีด้วยว่ามีจํานวนเท่าไร
4. กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี โดยจะจัดประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยให้หน่วยงานส่งแบบ
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯให้ฝ่ายเลขานุการกลั่นนกรองภายในวันอังคารที่ 2 ของเดือน หากส่งมาไม่ทันวัน
ดังกล่าวให้ยกไปพิจารณาเดือนถัดไป
เทศบาลเมืองเพชรบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดหาพัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึ่งประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย และโทรทัศน์ แอลอีดี (Smart TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้กําหนดให้ส่งรายงานการจัดหาฯ ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดหาจริง
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหาตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณ ลัก ษณะพื ้น ฐานครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจํา ปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 แห่ง 7 โครงการ 30 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,182,100 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
ความประหยั ด ความคุ้ ม ค่ า และให้ มี การแข่ งขั นอย่า งเป็นธรรม เพื่ อประโยชน์ ของทางราชการเป็นหลั ก เมื่ อ
ดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย ทั้งนี้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทําหนังสือชี้แจงข้อมูลก่อนดําเนินการจัดหาดังต่อไปนี้
1. ให้เทศบาลเมืองชะอํา ดําเนินการดังนี้
1.1 ในการประชุมครั้งถัดไปให้เทศบาลเมืองชะอํา เข้าประชุมชี้แจงทั้งในกรณี มีการส่งรายงาน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้คณะกรรมการพิจารณา และเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรีด้วย
1.2 ชี้ แจงเหตุผลความจําเป็นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ วงเงิน 308,500 บาท ว่าการจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบันหรือไม่ สามารถลดไปซื้อขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงและราคาถูกว่า 3,000 บาทได้หรือไม่
1.3 การจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ในแบบรายงานการ
จัดหาฯ ระบุราคาจัดหา 3,800 บาท แต่การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการ DLIT ของเทศบาลเมืองชะอํา
สามารถจัดหาได้ในราคา 2,200 บาท ซึ่งเป็นการประชุมครั้งเดียวกันคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าควรจัดหาใน
ราคาที่เท่ากัน คือ 2,200 บาทได้หรือไม่
/ 2. ให้ อบต.เขาย้อย....
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2. ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาย้อยชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจํา เป็ น ของการจั ด หาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท ว่ามี
จําเป็นและเหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบันหรือไม่
3. ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลไร่ ส ะท้ อ นชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจํ า เป็ น ในการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 308,500 บาท ว่าการจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA ราคา 5,800 บาท มีความเหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบันหรือไม่ สามารถลดไปซื้อขนาด 800 VA ราคา
2,800 บาท ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงและราคาถูกว่า 3,000 บาทได้หรือไม่
4. ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยางหย่อง ทํารายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือคดีอาชญากรรม
ในบริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส่งให้คณะกรรมการทราบ รวมทั้งเมื่อจัดหาแล้วให้รายงานจุด
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ด้วย
5. ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมาบปลาเค้า ไปสืบราคากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพว่า
สามารถจัดหาในราคาที่ต่ํากว่าเกณฑ์ราคากลางได้หรือไม่ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณเป็นประโยชน์ต่อรัฐสูงสุด และ
ทํารายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือคดีอาชญากรรมในบริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศ น์วงจรปิด (CCTV) ส่งให้
คณะกรรมการทราบ รวมทั้งเมื่อจัดหาแล้วให้รายงานจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระบบรายงานผล
การตรวจสอบข้อมูลของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ด้วย
ที่
หน่วยงาน

6. อบต.
มาบปลา
เค้า

4.2 กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ อบต.มาบปลาเค้า
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ราคา
บริษัท เมจิก บริษัท PNN หจก. SPD
รายการ
เว็บไซต์
วอยส์ จํากัด โซลูชั่นแอนด์ เทคโนโลยี
จัดหา
1. สายสัญญาณภาพ HDMI
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความยาวเส้นละ 10 เมตร
- ภาพความคมชัด รองรับ 4K DCI
(4,096 x 2,160 @ 30 Hz)/ 4K
UHD (3,840 x 2,160 @ 30 Hz)
และ 1080 P @ 60 Hz signal
- รองรับ Deep Color 4K และ
HDCP 2.2
- หัวทองเกรด A รับ-ส่งสัญญาณ
คุณภาพเยี่ยม
- การผลิตได้มาตรฐาน RoHS
- สายหุ้มยาง หนา สีดําคุณภาพ
เยี่ยม

1,500

เซอร์วิส จํากัด
2,000

1,800

3,200 1,500
www.mc
broadcas
tmall.co
m

จํา
นวน
1

รวม
1,500

/ที่.......
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ที่

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

บริษัท เมจิก บริษัท PNN
วอยส์ จํากัด โซลูชั่นแอนด์
หน่วยงาน
เซอร์วิส จํากัด
4,850
6. อบต. 2. ตู้กันน้ําพร้อมขาจับสําหรับยึด 4,500
มาบปลา คุณลักษณะพื้นฐาน
- ตัวตู้ทําด้วยเหล็กไม่เกิดสนิมและ
เค้า
น้ําหนักเบา
- เป็นตู้สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคารชนิดแขวน สําหรับติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด
(CCTV) สามารถติดตั้งอุปกรณ์พัก
และกระจายสายใยแก้วนําแสง
- ฝาหน้ามีกุยแจล็อคแบบ Push
Handle Lock ฝังเรียบเสมอฝาตู้
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- ด้านข้างทั้ง 2 ด้านเจาะครีบ
ระบายอากาศและสามารถป้องกัน
น้ําเข้าตู้ได้
- ด้านหลังมีเล็ก Support สองชิน้
สําหรับใช้ยึดติดตู้กับเสา
- ฝาตู้และหลังคาตู้มี Shield ยาง
รอบตู้เพื่อป้องกันน้ําไม่ให้เข้าตู้

หจก. SPD
เทคโนโลยี

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

4,700

5,560

4,500

จํา
นวน

รวม

3

13,500

www.thaii
nternetwo
rk
.com

มติที่ประชุม
1. รับทราบการจัดหาสายสัญญาณภาพ HDMI แต่เนื่องจากสายสัญญาณภาพ HDMI นั้นเป็น
อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่หน่วยงานต้องนําเสนออุปกรณ์ดังกล่าวโดยภาพรวมทั้งโครงการ เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2. เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด หาตู้ กั น น้ํา พร้ อ มขาจั บ สํา หรั บ ยึ ด ตามเอกสารรายงาน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจํา ปี พ.ศ. 2560 ที่ เ สนอ โดยให้ ดํ า เนิ น การจั ด หาตามระเบีย บของทางราชการโดยเคร่ง ครัด คํ า นึง ถึง
ประสิท ธิภาพ ประสิท ธิผ ล ความประหยัด ความคุ้ม ค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็น หลัก ทั้ งนี้ เมื่อ ดํา เนิ น การจั ดหาแล้ ว เสร็จ ให้ ร ายงานผลกการจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ใ ห้
คณะกรรมการทราบด้วย
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
**********************
(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

