รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2561
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นายสมชาย
2. นางอรอนงค์
3. ดร.ทัดทอง
4. นายกฤษดา
5. นางสาวบุปผา
6. นางสุนันทา
7. นายสราวุฒิ
8. น.ส.จิตรา
9. น.ส.จิรนันท์
10. นายสุวชล
11. นายบุญทิพย์
12. นายพิสิษฐ์
13. นายชัยรัตน์

บํารุงทรัพย์
พัฒนสุชัย
พราหมณี
นาคพูล
อุทัยทอง
แสงมณี
สุขเจริญ
ทับยูง
บุญกุล
ทิพย์เที่ยงแท้
ยิ้มรอด
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทนประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
3. หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ร.ต.ต.วัฒนกิจ บัวงาม
2. นายธีรยุทธ์
จําปาทอง
3. นายฉัตรมงคล หนูพลาย

รอง สวฯ ก.จว.เพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมชาย บํารุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2561 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
และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมและตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด นั้น
เนื่องจากตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบเหลือจ่าย) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.เพชรบุรี) ครั้งที่2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้ส่งรายงานการจัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 1 โครงการ รวม 7 รายการ โดยเป็นกรณี
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จํานวน 4 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 3 รายการ ซึ่งจะได้มีการ
พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เลขานุการ
ซึ่งสํานั ก งานจังหวั ดเพชรบุ รีใ นฐานะเลขานุก ารได้ส่ งรายงานการประชุ ม ฯ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว
ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0017.2/4002 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 จํานวน 7 หน้า
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพือ่ พิจารณา การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

การประชุ ม ครั้ง นี้ มี ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการตาม
เลขานุการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบเหลือจ่าย) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.เพชรบุรี) ครั้งที่2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้ส่งรายงานการ
จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 1 โครงการ รวม 7 รายการ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แล้ว ปรากฏว่า
เป็ นกรณีจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ และเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ประจํ า ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 4 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
จํานวน 3 รายการ ดังนี้
/ 3.1 กรณีตรงตาม..…

- 3‐
3.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่
หน่วยงาน
1. ตํารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
1,174,000 บาท

รายการ
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป
3. จอมอนิเตอร์ชนิด LED
ขนาด 48 นิ้ว พร้อมขาจับ
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
2 128,000
64,000 64,000
10
-

2

33,000

33,000

30

990,000

5.5.2

-

17,500

17,500

2

35,000

-

21,000

21,000

1

21,000

(มาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์
2561)

30

ผู้แทนตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาให้เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการก่ออาชญากรรมและเป็นพยานหลักฐานใน
การดําเนินคดี ซึ่งจะติดตั้งตามจุดเสี่ยงทั้งสิ้น 30 จุด ในเขตอําเภอท่ายาง โดยเป็นจุดเสี่ยงที่ทางสถานีตํารวจภูธร
ท่ายาง ได้สํารวจไว้แล้วว่าควรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งอยู่ ณ
สถานีตํารวจภูธรท่ายาง เพื่อสะดวกแก่การควบคุมและสั่งการ
มติที่ประชุม ตามที่ตํา รวจภูธ งจัง หวัด เพชรบุรีเ สนอเอกสารรายงานการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ที่จัดหาตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสัง คม นั้น คณะกรรมการมีม ติ เ ห็น ชอบในหลัก การให้ส ามารถจัด หาได้ทั้ง 4 รายการที่เ สนอ 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 ความ
ประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการ
จัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย

/3.2 กรณีไม่เป็น........
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ที่

3.2 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
เอ็น เอ็น
เอ็น บิ๊กชั่น

ร้าน KC
Carodio

แดนไพร
โปรเตอร์

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1. ตู้แร็คสําหรับใส่อุปกรณ์
ขนาด 19 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ตู้ใส่อุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์
และโทรคานาคม 19” โดยสามารถ
ยืดอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้
- มีขนาดความสูง 15U มีความ
กว้างด้านหน้า 600 mm. ขนาด
ความลึก 600 mm เป็นอย่างน้อย
- มีความคงทนและป้องกันสนิม
ผลิตจาก Electro Galvanize Steel
- ประตูหน้าเป็น ACYLIC หรือ
กระจก มีกุญแจล็อคและมีวัสดุ
หรือยางติดขอบประตูเพื่อป้องกันฝุ่น
- ตู้ส่วนกลางใช้ระบบ Master Key
ชุดเดียวกับประตูหน้า
- ผ่านขบวนการพ่นและอบสีด้วย
ระบบ Electro Static มีความหนา
เป็นพิเศษ
- ด้านบนของตู้ ติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- ด้านข้างมีช่องระบายอากาศ
บานพับประตูเป็นแบบอลูมิเนียม
อัลลอย หรือ พลาสติก (PVC)
- มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อสายใยแก้ว
นําแสงกับอุปกรณ์เครือข่าย

8,650

8,700

8,510

8,650

8,510

1

8,510

7,000

56 392,000

3. ตู้กันน้ําพร้อมขาจับสําหรับยึด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สําหรับใส่อุปกรณ์กล้องวงจรปิด
- วัสดุทําจากเหล็กชุบซิ้งค์พร้อม
พ่นสีให้สวยงาม

6,650

6,500

28 182,000

รายการ
หน่วยงาน

1.
ตํารวจภูธร
จังหวัด
เพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
582,510
บาท

www.megi
c
voice.com
/

7,150

7,100

7,000

7,000
www.bismo
n.com/prod
uct.php?xid=
05052707
0514&id=0
50527070
552&sid=0
51111101
123
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ผู้แทนตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
การจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากตู้แร็คสําหรับใส่อุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว นั้น ตามเกณฑ์ราคากลางฯ มีขนาด 36U ขึ้นไป
แต่ที่ต้องการใช้จะใช้เพียงขนาด 15U เท่านั้น จึงจําเป็นต้องจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง ส่วนอุปกรณ์
เชื่อมต่อสายใยแก้วนําแสงกับอุปกรณ์เครือข่ายและตู้กันน้ําพร้อมขาจับสําหรับยึด ไม่เป็นอุปกรณ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางจึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย และ 1 เว็บไซต์ และหาราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด หาระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ตามเอกสารรายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560 ที่เสนอโดยให้ดําเนินการ
จัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้
รายงานผลกการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
**********************

(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

