รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2561
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นายสมชาย
2. ดร.ทัดทอง
3. น.ส.ธาราทิพย์
4. นางสาวบุปผา
5. นางสุนันทา
6. นายปฎล
7. นายอภินันท์
8. จ.ท.พัทธพล
9. น.ส.สุธีกานต์
10. น.ส.จิราพรรณ
11. น.ส.จิตรา
12. น.ส.จิรนันท์
13. นายพิสิษฐ์
14. นายชัยรัตน์

บํารุงทรัพย์
พราหมณี
หาญลํายอง
อุทัยทอง
แสงมณี
คําแพ
มีเขต
สุขสบาย
จันทร์แจ่งหล้า
กลิ่นเกลา
ทับยูง
บุญกุล
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

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

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายขจรศักดิ์
2. นางกานต์สินี
3. นางศิณัฐธญา
4. น.ส.จรรยา
5. นายมนต์ชัย
6. น.ส.มนัสวี
7. พ.อ.อ.กมล
8. นายไพบูลย์
9. น.ส.กอบกุล
10. นางกาญจนา
11. นายชัชชัย
12. นางสิริกร

ขลิบศรี
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ทัศนากัณท์
ชื่นกมล
สุวรรณเนตร
ชาญทิพย์พงษ์
โชคอํานวยลาภ
สีรุ้ง
ตันทวงศ์
บุญลักขา
แสงมณี
ภาวสุถทธิไพศิฐ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ผู้แทนเทศบาลตําบลหัวสะพาน
ผู้แทนเทศบาลตําบลบ้านแหลม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเล
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางตะบูน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้
รองนายกเทศมนตรีตําบลหัวสะพาน
ฝ่ายเทคนิค (บมจ.ทีโอที)
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ผู้เข้าร่วมประชุม
13. น.ส.ภัคกัญญา ศรีนาค
14.
15.

นายธนกรณ์
นายไกรฤทธิ์

ทองเผือก
นวมงาม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบล
ปากทะเล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมชาย บํารุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2561 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
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
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งรายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 8 แห่ง 9 โครงการ 41 รายการ โดยเป็นกรณี
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 9 โครงการ
37 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 4 รายการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรใี นฐานะเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตามหนังสือ
จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0017.2/8724 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จํานวน 5 หน้า
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพือ่ ทราบ

เลขานุการ
3.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3.2 รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการ
จัดหาที่หน่วยงานดําเนินการเอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท))
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้มได้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการจัดหาที่หน่วยงานดําเนินการเอง (มูลค่า ไม่เกิน 100,000 บาท)) จํานวน 1 รายการ
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง รวมมูลค่า
44,000 บาท
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องเพือ่ พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบวาระที่ 4
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเพชรบุรี
เลขานุการ
การประชุมครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 8 แห่ง 9 โครงการ 41 รายการ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณีจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณ ลั กษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ ประจํ าปี พ.ศ. 2561, เกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 9 โครงการ 37 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
จํานวน 4 รายการ
4.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่
รายการ
หน่วยงาน
1. เทศบาล
เมืองเพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
189,000 บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ
16 ช่อง
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV
5. เครือ่ งสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
92,000
4
23,000 23,000
1

-

10

64,000

64,000

1

64,000

-

11

9,500

9,500

1

9,500

5.6.2

-

17,000

17,000

1

17,000

62

-

5,900

5,800

1

5,800

ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาให้เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ศาลาจตุรมุขบริเวณหน้าเขาวัง ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีการจัดแสดงภาพเขียนและศิลปะ
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ปูนปั้นของชาวเพชรบุรี มีความจําเป็นต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอก
อาคาร โดยติดตั้งภายในอาคาร 2 ตัว และภายนอกอาคาร 2 ตัว
มติที่ประชุม เห็น ชอบในหลั ก การให้ส ามารถจั ด หาได้ทั้ง 5 รายการที่เสนอ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตาม
ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่
รายการ
หน่วยงาน
2. เทศบาล
ตําบลหัว
สะพาน
(โครงการที่ 1)
วงเงินทั้งสิ้น
129,386 บาท

1. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย
(Router)
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 2
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
6. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
7. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่าย แบบที่ 1
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
20,865
1
46,000 20,865
37
33

-

21,000

8,025

3

24,075

35

-

5,700

5,700

6

34,200

36

-

23,000

10,486

1

10,486

63
28

-

13,000
18,000

12,840
18,000

1
1

12,840
18,000

19

-

50,000

6,420

1

6,420

61

-

2,500

2,500

1

2,500

ผู้แทนเทศบาลตําบลหัวสะพาน การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาให้เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเน็ตเวิร์ค
และระบบโทรศัพท์ตู้สายระบบอนาร็อก ภายในอาคารเทศบาลตําบลหัวสะพาน (หลังใหม่) ซึ่งยังไม่มีระบบดังกล่าว
รวมทั้งเชื่ อมต่ อไปยั งศู นย์ พัฒนาเด็ กเล็ กของเทศบาลและอาคารประปาด้วย ซึ่ งมีอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ที่ทาง
เทศบาลตําบลหัวสะพานสามารถจัดหาได้ในราคาที่ต่ํากว่าเกณฑ์ราคากลาง อาทิเช่น รายการที่ 7 อุปกรณ์จัดเก็บ
Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 มีเกณฑ์ราคากลางที่ 50,000 บาท แต่เทศบาลตําบลหัวสะพาน สามารถจัดหา
ได้ในราคา 6,420 บาท เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวทางเทศบาลไม่ได้ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(server) เป็นของเทศบาลเองเพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต (log file) แต่ใช้วิธีส่งข้อมูล log
file ไปบริหารจัดการและจัดเก็บยังระบบ Cloud ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแทน จึงทําให้สามารถจัดหาได้ในราคาถูกลง
ในส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ที่จัดหาต่ํากว่านั้น ทางเทศบาลตําบลหัวสะพานยืนยันว่าสามารถจัดหาอุปกรณ์ได้มีคุณลักษณะตรงตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมกําหนด
มติที่ประชุม เห็น ชอบในหลั ก การให้ส ามารถจั ด หาได้ทั้ง 8 รายการที่เสนอ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตาม
ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย

- 5‐
ที่
รายการ
หน่วยงาน
2. เทศบาล
ตําบล
หัวสะพาน
(โครงการที่ 2)
วงเงินทั้งสิ้น
2,092,400
บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
3. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
33,000 21,900 86 1,883,400
2
-

-

1

23,000

17,000

10

170,000

28

-

18,000

18,000

1

18,000

33

-

21,000

21,000

1

21,000

ผู้แทนเทศบาลตําบลหัวสะพาน การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหัวสะพาน ที่เป็นทางร่วม และจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นให้กับประชาชน ทั้งยังเสนอขอปรับลดราคาจัดหาของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท เป็น 8,025 บาท เพื่อให้ราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาจัดหา
เท่ากับการจัดหาของโครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเน็ตเวิร์ค และระบบโทรศัพท์ตู้สายระบบอนาร็อก ภายใน
อาคารเทศบาลตําบลหัวสะพาน (หลังใหม่) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลัก การให้ ส ามารถจัด หาได้ทั้ง 4 รายการ ที่เสนอโดยรายการที่ 4 ให้ปรับราคา
เป็น 8,025 บาท โดยให้ ดํ า เนิ น การจั ด หาตามระเบี 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
ราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่
รายการ
หน่วยงาน
1. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
3. เทศบาล
ตําบลบ้านแหลม 800VA
วงเงินทั้งสิ้น
10,000 บาท

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
2,500
2,500
4
10,000
61

ผู้แทนเทศบาลตําบลบ้านแหลม สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่
คณะกรรมการให้เทศบาลตําบลบ้านแหลมกลับไปทบทวนการจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 7 เครื่อง
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ว่าจํานวนเหมาะสมกับความต้องการ/จําเป็นหรือไม่ หากมีความจําเป็นให้เสนอขอความเห็นชอบในครั้งต่อไปนั้น
ในครั้งนี้ เทศบาลตําบลบ้านแหลมได้กลับไปทบทวนความจําเป็นและเสนอขอจัดหาเข้ามาใหม่ จํานวน 4 เครื่อง
มติที่ประชุม เห็น ชอบในหลั ก การให้ ส ามารถจัด หาได้จํา นวน 1 รายการที่เ สนอ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หา
ตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่
รายการ
หน่วยงาน
4. อบต.ธงชัย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
วงเงินทั้งสิ้น ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพ
135,700 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA

เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
คอมฯ
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
1
30,000 30,000
9
30,000
7

-

16,000

16,000

5

80,000

62
61

-

5,800
2,500

5,800
2,500

4
1

23,200
2,500

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย และมีคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ จํานวน 4 เครื่อง
ซึ่งจะดําเนินการจําหน่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ก่อนจะดําเนินการจัดหาใหม่ในครั้งนี้
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลั ก การให้ ส ามารถจัด หาได้ทั้ง 4 รายการที่เ สนอ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตาม
ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่
รายการ
หน่วยงาน
5. อบต.
ต้นมะม่วง
วงเงินทั้งสิ้น
391,100
บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1

เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
คอมฯ
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
8 264,000
33,000 33,000
2
-

-

11

9,500

9,500

2

19,000

35

-

5,700

5,700

3

19,100

- 7‐
ที่
รายการ
หน่วยงาน
5. อบต.
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
ต้นมะม่วง
(Access Point) แบบที่ 2
(ต่อ)
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
36
23,000 23,000
3
69,000
61

-

2,500

2,500

8

20,000

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง ที่เป็นทางร่วมทางแยก และจุดเสี่ยง
ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และเมื่อเกิดเหตุการณ์
ขึ้นสามารถประสานขอรหัสผ่านเพื่อเข้าไปดูเหตุการณ์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจุดนั้นๆ ได้
ให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่วนตํ าบลต้ นมะม่ ว ง ดํา เนิน การประสานกับ สถานี ตํารวจในพื้ นที่แ ละฝ่า ย
ประธาน
ปกครองในการพิจารณาจุดเสี่ยงที่เหมาะสมจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกับจุดที่เคย
ติดตั้งไว้แล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้จํานวน 5 รายการ ที่เสนอ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตาม
ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่

เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV
หน่วยงาน
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
10
6. อบต.ปากทะเล 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
วงเงินทั้งสิ้น (Network Video Recorder)
647,400บาท แบบ 16 ช่อง
2
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
28
3. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36U)
60
4. จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
61
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
62
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน

รวม

64,000

64,000

1

64,000

33,000

33,000

16

528,000

18,000

18,000

1

18,000

4,000

4,000

1

4,000

2,500
5,900

2,500
5,900

11
1

27,500
5,900
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ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเล การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเล ที่เป็นทางร่วมทางแยก และจุดเสี่ยง
ต่างๆในพื้นที่ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากทะเลได้ทําหนังสือขออนุญาตพาดสาย Fiber Optic กับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคเพชรบุรี
เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานกับสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่เพื่อหาจุดเสี่ยงที่จะดําเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้จํานวน 6 รายการ ที่เสนอ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตาม
ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่
รายการ
หน่วยงาน
7. อบต.
บางตะบูน
วงเงินทั้งสิ้น
128,000บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
2
33,000 32,000
4 128,000

ผู้แทนองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางตะบูน การจัดหาครั้งนี้ เป็นการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพิ่มเติม จากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางตะบูนที่ดําเนินการติดตั้งไว้แล้ว
อีก 4 ตัว เพื่อให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่มากขึ้นและเป็นการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้ จํานวน 1 รายการ ที่เสนอ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตาม
ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่

เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
หน่วยงาน
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
24,000 24,000 2
9
48,000
8. อบต.โรงเข้ 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
แบบ 8 ช่อง
วงเงินทั้งสิ้น
9,500 1
9,500
11
19,000
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
309,800
PoE L2 Switch ขนาด 8 ช่อง
บาท
5,900
62
11,800
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
5,900 2
33,000 33,000 7 231,000
2
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
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ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ ณ สี่แยกวังบัว ม.1 ต.ลาดโพธิ์ และสี่แยกโพธิ์เรียง
ม.2 ต.โรงเข้ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังการก่อ
อาชญากรรมและอุบัติเหตุ ในบริเวณดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้จํานวน 4 รายการ ที่เสนอ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตาม
ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่

รายการ

4.2 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

หน่วยงาน

1. เทศบาล
ตําบลหัว
สะพาน

1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 32 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึก
ภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพ
ได้ดีกว่ามาตรฐาน H.264
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open
Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ
เพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 8 MP
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน
HTTP, SMTP, “NTP หรือ
SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็น
อย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับ
กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
(Surveillance Hard Disk)
ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 3.0 จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ราคา
จัดหา

บ. เจ.เอฟ
เซอร์วิส กรุ๊ป
จํากัด

ร้านโปรเกม
เมอร์

ร้านมาโนช
เจริญศิลป์

29,000

45,000

30,000 36,810 29,000

เว็บไซต์
www.stc.s
ystems.co
m/

จํา
นวน

รวม

1

29,000
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ที่

รายการ
หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บ. เจ.เอฟ
เซอร์วิส กรุ๊ป
จํากัด

ร้านโปรเกม
เมอร์

ร้านมาโนช
เจริญศิลป์

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1. เทศบาล - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน
IPv4 และ IPv6 ได้
ตําบลหัว
สะพาน (ต่อ) - ต้องมี Software

Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming
Interface (API) ในรูปแบบแผ่น
CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ

ผู้แทนเทศบาลตําบลหัวสะพาน การจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง นั้น ตามเกณฑ์
ราคากลางฯ มีแค่อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง เท่านั้น แต่ทาง
เทศบาลตําบลหัวสะพานต้องการแบบ 32 ช่อง จึงจําเป็นต้องจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย และ 1 เว็บไซต์ และหาราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด หาอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 32 ช่อง ตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560 ที่เสนอโดยให้ดําเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงาน
ผลกการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ที่

ร้านเพชร
ชมภูพันธ์

ราชบุรีโอเอ

บ.เพชรบุรี
โอเอเซ็นเตอร์

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1. อุปกรณ์กระจานสัญญาณ
(L2 Switch)
- แบบ 10/100/1000 base-T
ขนาด 16 ช่อง พร้อมช่องเชื่อมต่อ
แบบ Gigabit SFP ขนาด 4 ช่อง

6,500

6,600

6,100

-

6,100

3

18,300

หน่วยงาน

2. อบต.
ปากทะเล
รวมทั้งสิ้น
68,900 บาท

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

รายการ
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ที่

ร้านเพชร
ชมภูพันธ์

ราชบุรีโอเอ

บ.เพชรบุรี
โอเอเซ็นเตอร์

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1. อุปกรณ์กระจานสัญญาณ
(L2 Switch)
- แบบ 10/100/1000 base-T
ขนาด 16 ช่อง พร้อมช่องเชื่อมต่อ
แบบ Gigabit SFP ขนาด 4 ช่อง
2. ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร
- แบบมีหลังคาพร้อมพัดลมระบาย
อากาศ

6,500

6,600

6,100

-

6,100

3

18,300

5,100

4,600

4,700

-

4,600

11

50,600

หน่วยงาน

2. อบต.
ปากทะเล
รวมทั้งสิ้น
68,900 บาท

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

รายการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเล การจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุปกรณ์กระจานสัญญาณ (L2 Switch) นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเล
ต้องการชนิดที่มีช่องเชื่อมต่อแบบ Gigabit SFP ขนาด 4 ช่อง เพิ่มเติม และ ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร นั้น ตามเกณฑ์
ราคากลางฯ มีขนาด 36U ขึ้นไป แต่ที่ต้องการใช้จะใช้ตู้ขนดเล็กไม่ถึง 36U เท่านั้น จึงจําเป็นต้องจัดหากรณีที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลาง โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย และหาราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด หาอุปกรณ์กระจานสัญญาณ (L2 Switch) และตู้เก็บอุปกรณ์
ภายนอกอาคาร ตามเอกสารรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ที่เสนอโดยให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่ง ครัด คํา นึง ถึง ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล ความประหยัด ความคุ้ม ค่า และให้มีก ารแข่ง ขัน อย่า งเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลกการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน

3. อบต.
โรงเข้
รวมทั้งสิ้น
68,900
บาท

1. ตู้กันน้ําพร้อมขาจับ

สําหรับยึด
- สําหรับใส่อุปกรณ์กล้องวงจรปิด
- วัสดุทําจากเหล็กชุบซิ้งพร้อมพ่น
สีให้สวยงาม

ร้านที เค ที บ.พีเอ็นเอ็น บ.เมจิก
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นแอนด์ วอยส์ จํากัด
เซอร์วิส จํากัด

6,800

7,500

6,500

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

6,500

6,500

3

19,500

http://pr
oducts.in
terlink.co
.th

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ การจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากตู้กันน้ําพร้อมขาจับสําหรับยึด นั้น ตามเกณฑ์ราคากลางฯ มีขนาด 36U ขึ้นไป แต่ที่
ต้องการใช้จะใช้ตู้ขนดเล็กไม่ถึง 36U เท่านั้น จึงจําเป็นต้องจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย และ 1 เว็บไซต์ และหาราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหาตู้ละ 6,500 บาท
แต่เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีองค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเลที่จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งมีความใกล้เคียงกันใน
ราคาเพียง 4,600 บาท ทางองค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้ จึงขอปรับราคาจัดหาตู้กันน้ําพร้อมขาจับสําหรับยึดลง
ให้เท่ากับขององค์การบริหารส่วนตําบลปากทะเล เป็นตู้ละ 4,600 บาท

- 12 ‐
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด หาตู้กันน้ําพร้อมขาจับสําหรับยึด ตามเอกสารรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิ วเตอร์ ฯ ในราคาตู้ ละ 4,600 บาท ที่ จั ดหาไม่ ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพื ้น ฐาน
ครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ที่เสนอโดยให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดย
เคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิท ธิผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลกการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มี ข้ อ เสนอให้ ใ นการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นครั้ ง ต่ อ ไป
ให้ทางส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดหาระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
**********************

(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

