รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นายสมชาย
2. ดร.ทัดทอง
3. นายนิรุต
4. นางณับกฤษตา
5. นางสุนันทา
6. น.ส.อัมพร
7. นางนันทนา
8 นายปริญญา
9.
10.
11.
12.
13.
14.

น.ส.สุธีกานต์
น.ส.จิตรา
น.ส.จิรนันท์
นายบุญทิพย์
นายพิสิษฐ์
นายชัยรัตน์

บํารุงทรัพย์
พราหมณี
เจริญผล
วิจารณ์
แสงมณี
บุญทา
หลอดแก้ว
เงินมูล
จันทร์แจ่มหล้า
ทับยูง
บุญกุล
ยิ้มรอด
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี
แทนสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทนประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางอุมาพร
2. น.ส.ชมชนก
3. น.ส.ลักขณา
4. นายกฤศ

พวงสวัสดิ์
เปรมจิตรธนา
เรียนรู้
แอกทอง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองศาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมชาย บํารุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
/ 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 และกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
พิ จ ารณา จํา นวน 3 โครงการ 17 รายการ โดยเป็ น กรณี จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ต ามเกณฑ์ ร าคากลางฯ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 3 โครงการ 15 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
จํานวน 2 รายการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ซึ่ง สํา นัก งานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ใ นฐานะเลขานุก ารได้ส่ ง รายงานการประชุ ม ฯ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว
ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0017.2/20441 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จํานวน 8 หน้า
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ

เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ระเบียบวาระที่ 3
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
การประชุ ม ครั้ง นี้ มี อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในจั ง หวั ด และกลุ่ ม งานบริห ารยุ ท ธศาสตร์
เลขานุการ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 ส่ง รายงานการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ เพื ่ อ ให้ ค ณะกรรมการฯ
พิ จ ารณา จํา นวน 3 แห่ ง 7 โครงการ 30 รายการ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณีจัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 โครงการ 15 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน
2 รายการ ดังนี้

/ 3.1 กรณีตรงตาม..…
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3.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่
หน่วยงาน
1 อบต. บ้านหม้อ
วงเงินทั้งสิ้น
190,300 บาท

2. อบต.หนอง
ศาลา
วงเงินทั้งสิ้น
313,800 บาท

รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 2 (33 หน้า/
นาที)
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดํา
7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA
8. จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบปรับมุมมอง
แบบที่ 1 สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 2 สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
3
30,000 30,000
90,000
9
11

-

21,000

21,000

1

21,000

43

-

15,000

15,000

1

15,000

45

-

12,000

12,000

1

12,000

47

-

7,700

7,700

1

7,700

48

-

9,000

9,000

1

9,000

59
56

-

5,800
3,000

5,800
3,000

2
1

11,600
3,000

-

3

48,000

48,000

1

48,000

-

8

55,000

55,000

4

220,000

-

9

24,000

24,000

1

24,000

/ที่..........
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ที่
หน่วยงาน

รายการ

2. อบต.หนองศาลา 4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
(ต่อ)
800VA
5. โทรทัศน์ แอฃอีดี (LED TV)
ขนาด 32 นิ้ว
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
3. กลุ่มงานบริหาร 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอขนาด
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จังหวัด ภาคกลาง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ตอนล่าง 2
สําหรับงานสํานักงาน
วงเงินทั้งสิ้น
112,000บาท

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
ปี 60 (ข้อ) ปี 59 (ข้อ)
1
2,800
2,800
58

รวม
2,800

ข้อ
5.5.2

-

13,000

13,000

1

13,000

7

-

16,000

16,000

6

96,000

10

-

16,000

16,000

1

16,000

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
และสัง คม ซึ่ง มีอ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และกลุ่ม งานบริ ห ารยุท ธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
รวม 3 แห่ง 3 โครงการ 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 541,100 บาท โดยให้ ดํา เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บของ
ทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย ทั้งนี้ให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ปรับลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จากจํานวน 6 เครื่องให้
เหลือ 3 เครื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับความจําเป็นและเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่

/ 3.2 กรณี ไ ม่ เ ป็ น ....
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ที่
หน่วยงาน

4. อบต.
บ้านหม้อ

3.2 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ อบต.บ้านหม้อ
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บริษัท
บริษัท KTC หจก. TCM
รายการ
เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

พลูก้าเทค
จํากัด

Polytech
จํากัด

Intertech
1977

1. เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ยา
28,569
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ระบบการพิมพ์โอนถ่าย
ความร้อนผ่านหมึก
- ความละเอียดในการพิมพ์
203 DPI
(1 ตารางนิ้วต่อ 203 จุดสี)
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด
5 IPS (นิ้วต่อนาที)
- ความยาวในการพิมพ์
39 นิ้ว (990 มล.)
- หน้ากว้างในการพิมพ์
4.09 นิ้ว (104 มล.)
- หน่วยความจําในเครื่อง
8 MB DRAM , 4 MB Flash
- การเชื่อมต่อ ซีเรียล พอร์ต หรือ
พาราเรียล พอร์ต หรือ USB 2.0

29,425

21,000 23,000 21,000
www.
Office
busines
s.co.th

จํา
นวน

รวม

1

21,000

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด หาเครื่ อ งพิ ม พ์ ส ติ ก เกอร์ ย า ตามเอกสารรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
พ.ศ. 2560 ที่เสนอโดยให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่ง ครัด คํา นึง ถึง ประสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลกการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย

/ที่.......

- 6‐
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน

5. อบต. 1. ตูส้ ําหรับจัดเก็บเครื่อง
หนองศาลา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ชนิดติดผนัง ขนาด 6U
(40 cm.) พร้อมอุปกรณ์
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด
19 นิ้ว 6U โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความลึก
ไม่น้อยกว่า 40 ซม. และ
ความสูงไม่น้อยกว่า 32 ซม.
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่
น้อยกว่า 6 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความ
ร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว

ร้านเพชร
ดอทคอม

6,000

บริษัทสยาม
ร้านมายด์ อินฟอร์เมชั่น
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
จํากัด

7,000

6,500

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

6,000 6,000
www.
rack
server9
.com

จํา
นวน

รวม

1

6,000

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด หาตู้ สํา หรั บ จั ด เก็ บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ชนิ ด ติ ด ผนั ง ขนาด 6U (40 cm.) พร้ อ มอุ ป กรณ์ ตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่
จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ที่เสนอโดย
ให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหา
แล้วเสร็จให้รายงานผลกการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
**********************

(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

