รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมทีท่ าํ การปกครองจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. ดร.ทัดทอง
2. นายลัคน์พงศ์
3. นายกฤษฎา
4. นางณัฐกฤษตา
5. นางสุนันทา
6. นายสราวุฒิ
7. นายอภินันท์
8. น.ส.อัจฉรา
9. นายสุวชล
10. น.ส.จิตรา
11. น.ส.จิรนันท์
12. นายบุญทิพย์

พราหมณี
อยู่ฉิม
นาคพูล
วิจารณ์
แสงมณี
สุขเจริญ
มีแก้ว
ชูคันหอม
ทิพย์เที่ยงแท้
ทับยูง
บุญกุล
ยิ้มรอด

13. นายพิสิษฐ์
14. นายชัยรัตน์

บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ประธาน
แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทนสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทนประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
(องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ)
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. น.ส.กรรณิการ์
2. น.ส.ชุลีพร
3. นางสมทรง
4. น.ส.สารนิช
5. นางเอมวรรณ
6. นายชวลิต
7. น.ส.อุไร

มีทรัพย์
จันทร์แสง
หนังสือ
รุ่งรัตน์
ภูกิจ
สังข์สน
นิลงาม

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก
ผู้แทนเทศบาลตําบลบ้านแหลม
ผู้แทนเทศบาลตําบลบ้านแหลม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ
ผู้แทนเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม ดร.ทัดทอง พราหมณี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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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
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 7 แห่ง
7 โครงการ 37 รายการ โดยเป็นกรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จํานวน 7 โครงการ 20 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 1 โครงการ
17 รายการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ซึ่งสํานักงานจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
เพชรบุรี ที่ พบ 0017.2/11057 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จํานวน 12 หน้า
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพือ่ พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเพชรบุรี
เลขานุการ
การประชุ ม ครั้ งนี้ มี อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในจั งหวั ดและสํ านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดเพชรบุ รี
ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 7 แห่ง 7 โครงการ 37 รายการ
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณีจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณ ลั กษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ ประจํ าปี พ.ศ. 2561, เกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 7 โครงการ 20 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
จํานวน 17 รายการ
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3.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่
รายการ
หน่วยงาน
1. อบต.
ช่องสะแก
วงเงินทั้งสิ้น
141,600
บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 61 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
16,000
1
16,000 16,000
7
9

-

30,000

30,000

2

60,000

44

-

2,600

2,600

1

2,600

49

-

53,000

53,000

1

53,000

61

-

2,500

2,500

4

10,000

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก
การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาให้เพื่อนํามาใช้ทดแทนของเดิมที่
ชํารุดและเพิ่มเติมสําหรับบุคลาการที่โอนย้ายมาใหม่ โดยลักษณะงานจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล งานแบบแปลน
ก่อสร้างและการบันทึกข้อมูลในงานสนับสนุนงานบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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
ตําบลบ้าน
แหลม
วงเงินทั้งสิ้น
348,700 บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
คอมฯ
ปี 61 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
9 297,000
33,000 33,000
2
-

-

11

9,500

9,500

3

28,500

ผู้แทนเทศบาลตําบลบ้านแหลม การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านแหลม ได้แก่ จุดที่ 1 สามแยกบริเวณหน้าเทศบาลตําบลบ้านแหลม จํานวน 3 ตัว
จุดที่ 2 สามแยกกิ่งแก้ว จํานวน 3 ตัว และจุดที่ 3 บริเวณถนนหน้าวัดต้นสน ซึ่งการติดตั้งครั้งนี้ทําในระยะแรก และ
จะมีการดําเนินการในระยะต่อๆ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
รวมทั้งเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุ ในบริเวณดังกล่าว
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มติที่ประชุม เห็น ชอบในหลั ก การให้ส ามารถจั ด หาได้ทั้ง 2 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 ทั้งนี้ให้ทางเทศบาลตําบลบ้านแหลม ดําเนินการหาแนวทาง/วิธีการ
เชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจด้วย
ที่
รายการ
หน่วยงาน
3. อบต.
ท่าแร้ง
วงเงินทั้งสิ้น
129,300 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี

เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
คอมฯ
ปี 61 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
21,000 21,000
42,000
13
2
8

-

22,000

22,000

3

66,000

42

-

4,300

4,300

1

4,300

52

-

17,000

17,000

1

17,000

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานมีผลทําให้ปฏิบัติงานล่าช้า ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานและรองรับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น จึงจําเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เก่าให้สามารถ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ
ทํางานได้รวดเร็วขึ้นให้พิจาณาเปลี่ยน Harddisk จากแบบจานแม่เหล็ก (HHD) ให้เป็นแบบชิปวงจรรวมที่ประกอบรวม
เป็นหน่วยความจํา (SSD) แทน เพราะสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น
มติที่ประชุม เห็น ชอบในหลั ก การให้ ส ามารถจั ด หาได้ ใ นรายการที่ 2 - 4 ที่เ สนอ โดยรายการที่ 1 ให้
สามารถจัด หาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผลได้เ พีย ง 1 เครื่อ ง สํา หรับ ใช้ข องกองช่า ง ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วให้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มากถึง 5 เครื่องแล้ว
น่าจะเพียงพอต่อความต้องการแต่กองช่างยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้ 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
4. อบต.
สมอพลือ
วงเงินทั้งสิ้น
229,000บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
คอมฯ
ปี 61 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
5 165,000
33,000 33,000
2
-
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เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
รายการ
คอมฯ
หน่วยงาน
ปี 61 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
4. อบต.
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
10
64,000 64,000
1
64,000
สมอพลือ (ต่อ) (Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
ที่

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ
ก า ร จั ด ห า ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร จั ด ห า ใ ห ม่ เ พื่ อ ติ ดตั้ ง ร ะ บ บ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ ได้แก่ จุดที่ 1 ทางเข้าอบต.
สมอพลือ จํานวน 2 ตัว และจุดที่ 2 สามแยกทางเข้าอบต.สมอพลือ จํานวน 3 ตัว ซึ่งการติดตั้งครั้งนี้ทําในระยะแรก
และจะมีการดําเนินการในระยะต่อๆ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
รวมทั้งเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุ ในบริเวณดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลั ก การให้ส ามารถจัด หาได้ทั้ง 2 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 ทั้งนี้ใ ห้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ ดําเนินการหา
แนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจด้วย
เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV
รายการ
คอมฯ
หน่วยงาน
ปี 61 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
1
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
5. เทศบาล
33
ตําบลหาดเจ้า 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
สําราญ
35
วงเงินทั้งสิ้น 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
195,000 บาท (Access Point) แบบที่ 1
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 61
63
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
ที่

ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
130,000 130,000
21,000 21,000

รวม

1
1

130,000
21,000

5,700

5,700

5

28,500

2,500
13,000

2,500
13,000

1
1

2,500
13,000

ผู้แทนเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
การจัดหาครั้งนี้เนื่องจากเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ ได้ย้ายสํานักงานใหม่
แต่ยังขาดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จึงจําเป็นต้องจัดหาและดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขึ้นมาใช้ปฏิบัติงานรวมทั้งบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้ทั้ง 5 รายการที่เสนอ โดยให้ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
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เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
รายการ
คอมฯ
หน่วยงาน
ปี 60 (ข้อ) ปี 60 (ข้อ)
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
9
24,000 24,000
1
24,000
6. อบต.
(Network Video Recorder)
บ้านหม้อ
วงเงินทั้งสิ้น แบบ 8 ช่อง
24,000 บาท
ที่

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
ก า ร จั ด ห า ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร จั ด ห า ใ ห ม่ เ พื่ อ ติ ดตั้ ง ร ะ บ บ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ได้แก่ จุดที่ 1 ที่ทําการอบต.
บ้านหม้อ จํานวน 9 ตัว จุ ดที่ 2 บ้ านสรรเพชร จํ านวน 4 ตัว จุ ดที่ 3 ซอยราชเกษม 1 จํานวน 3 ตัว จุดที่ 4
ซอยบันไดอิฐ 1,2,3 และ 8 จํานวน 7 ตัว จุดที่ 5 สี่แยก ถ้ําหว้า - วิลเลจ จํานวน 4 ตัว และจุดที่ 6 แยกทางรอดขา
เข้าถนนบันไดอิฐ จํานวน 4 ตัว ซึ่งการติดตั้งครั้งนี้ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุ ในบริเวณดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็ นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้จํานวน 1 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 ทั้งนี้ใ ห้ท างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ดําเนินการหา
แนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจด้วย
4.2 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน

เทศบาลตําบล 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
บ้านแหลม

Recorder) แบบ 32 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ
บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพ
ได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ
H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open
Network Video Interface
Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

บ. การสื่อสาร บ. ไอโอที
แห่งประเทศ โซลูชั่น
ไทย จํากัด
จํากัด
29,000
31,565

ราคา
บ. ร้าน
เว็บไซต์
เพื่อนเน็ต
จัดหา
อินเตอร์เน็ต
29,425 29,000 29,000
www.ktss
ystem.co.
th

จํา
นวน

รวม

1

29,000
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน

บ. การสื่อสาร บ. ไอโอที
แห่งประเทศ โซลูชั่น
ไทย จํากัด
จํากัด

บ. ร้าน
เพื่อนเน็ต
อินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

เทศบาลตําบล - สามารถบันทึกภาพและส่ง
ภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
บ้านแหลม
ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
(ต่อ)

1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน
HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”,
SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับ
กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
(Surveillance Hard Disk)
ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 6 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน
IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ
2. ตู้อุปกรณ์ ขนาด 9 U
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์
ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ได้
- มีความสูง 9U มีความกว้างไม่
น้อยกว่า 60 ซม. ความลึกไม่
น้อยกว่า 40 ซม. เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่
น้อยกว่า 6 ช่อง
- มีพัดลมสาหรับระบายอากาศ
ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
3. ตู้กันน้ําสําหรับอุปกรณ์ CCTV
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ทีติดตั้งแบบภายนอก
อาคาร
- สามารถใส่เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 850 VA ได้
- มีพัดลมระบายอากาศ

3,100

3,320

3,150

3,100
www.adv
ice.co.th

3,100

1

3,100

2,570

2,620

2,550

2,550
www.Ebi
gthailand
.com

2,550

3

7,650
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ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน

เทศบาลตําบล 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
บ้านแหลม
ขนาด 24 ช่อง
(ต่อ)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อย
กว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่
น้อยกว่า 50 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่
น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power
over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของ
การทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย ทุกช่อง
5. เครื่องสํารองไฟขนาด
850 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 850 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที
6. เครื่องสํารองไฟขนาด
1,150 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 1,150 VA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที

บ. การสื่อสาร บ. ไอโอที
แห่งประเทศ โซลูชั่น
ไทย จํากัด
จํากัด
18,850
20,865

ราคา
บ. ร้าน
เว็บไซต์
เพื่อนเน็ต
จัดหา
อินเตอร์เน็ต
19,795 19,900 18,850
www.sys
netcente
r.com

จํา
นวน

รวม

1

18,850

1,700

1,700

1,700

1,750
www.tara
d.com

1,700

3

5,100

5,400

6,150

5,510

5,450
www.goo
dchoiz.co
m

5,400

1

5,400

ผู้แทนเทศบาลตําบลบ้านแหลม การจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ทั้ง 6 รายการ ทางเทศบาลตําบลบ้านแหลม ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย และ 1 เว็บไซต์
และหาราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหา

- 9‐
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาในรายการที่ 2 - 6 ส่วนรายการที่ 1 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง คณะกรรมการให้เพิ่มหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้อง
วงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 6 TB เป็นความจุรวมไม่
น้อยกว่า 8 TB โดยให้ดํา 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 ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย ทั้งนี้ใ ห้ท าง
เทศบาลตําบลบ้านแหลม ดําเนินการหาแนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจด้วย
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่

รายการ
หน่วยงาน

อบต.สมอพลือ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 2 SFP
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อย
กว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถรองรับการใช้งาน Static
IPv4 routing, Link aggregation,
LLDP-MED, Auto Voice VLAN
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสําหรับรองรับการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
1000Base-T (SFP/SFP+)
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของ
การทํางานช่องเชือ่ มต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่
น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- สามารถทํางานได้ที่ Switching
capacity ได้ไม่น้อยกว่า 52 Gbps
และ Throughput ได้ไม่น้อยกว่า
38.6 Mbps
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
แบบ SNMPv1, v2, v3 ได้
- สามารถรองรับมาตรฐานไม่น้อยกว่า
UL หรือ FCC หรือ EN เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 0 - 40 C

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.
แพลนเน็ต
ดิจิตอล

ร้านชัยเจริญ
เซลส์แอน
เซอร์วิล

ร้านเกียรติ
การค้า

เว็บไซต์

26,000

28,500

26,800

www.tot
alit.co.th

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

26,000

1

26,000

- 10 ‐
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน

อบต.สมอพลือ 2. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายแบบ

(ต่อ)

ตั้งพื้น (Cabinet Rack 19”)
ขนาด 27 U
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ต้องมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า
60 ซม. และมีความสูง ไม่น้อย
กว่า 139 ซม. ตู้ต้องมีความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซม.
- ตู้ออกแบบเป็นระบบ
Modular Knock Down เพื่อ
สะดวกในการประกอบสายและ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอุปกรณ์
- ผลิตจากเหล็ก ElectroGalvanize Sheet Steel มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
- Frame ของตัวผู้ เสายึดอุปกรณ์
และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก
Electro-Galvanize หนา 2 มม.
- ด้านบนหลังคาสามารถตืดตั้ง
พัดลมได้ขนาด 4“ จํานวนไม่
น้อยกว่า 2 ตัว และสามารถ
ขยายพัดลมได้ถึง1-6 ตัว มีช่อง
สําหรับติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศได้
- ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่อง
ฝังแผ่นPlastic ACYLIC สีขา
ความหนา 5 มม. ของประตูฝัง
ยางกันฝุ่นสีเทา เพื่อป้องกันฝุ่น
ประตูหน้าสามารถติดตั้งให้เปิด
ปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวาด้วย
บานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรง
และมีกุญแจแบบ Turn Lock
เพื่อความปลอดภัย
- ฐานตู้มีบานสไลด์ พร้อม
ฟองน้ําสีเทาบริเวณที่ร้อย
สายสัญญาณเพื่อป้องกันสัตว์
เล็ดลอกเข้าไปในตู้และฐานตู้มี
ความหนา 2 มม. และฐานล้อมี
ความหนา 3 มม. ผลิตจากเหล็ก
Electro-Galvanize ซึ่งมีความ
แข็งแรงและป้องกันสนิม 100 %

ราคา
จัดหา

หจก.
แพลนเน็ต
ดิจิตอล

ร้านชัยเจริญ
เซลส์แอน
เซอร์วิล

ร้านเกียรติ
การค้า

เว็บไซต์

22,000

24,000

28,000

www.rac 22,000
kserverth
ai.com

จํา
นวน

รวม

1

22,000

- 11 ‐
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน

จํา
นวน

รวม

www.thai 26,000
landupd.
com

1

26,000

www.inte 16,000
rlink.co.th

2

32,000

หจก.
แพลนเน็ต
ดิจิตอล

ร้านชัยเจริญ
เซลส์แอน
เซอร์วิล

ร้านเกียรติ
การค้า

เว็บไซต์

26,000

26,500

27,000

16,000

18,000

17,500

ราคา
จัดหา

อบต.สมอพลือ - สามารถปรับระดับมี 4 ขาซึ่ง

(ต่อ)

ง่ายต่อการปรับระดับความสูง
และสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
ล้อทั้ง 4 ล้อ ทําจากNylon Six
สีขาว เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและ
ป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า
ลงพื้น และสามารถรับน้ําหนักได้
ล้อละ 100 ก.ก.
- กุญแจเป็นแบบ Master Key เพื่อ
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้
- ระบบกราวน์ ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อ
ถึงกันด้วยชุดสาย Earth cable kit
3. เครื่องสํารองไฟ ขนาด
1500 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
1500 kVA (1000 Watts)
- แรงดันส่งออก 230 V
- สามารถกําหนดค่าแรงดันไฟฟ้า
ส่งออก 220 - 240 V มีความ
ผิดพลาดน้อยกว่า 5%
- ใช้แบตเตอรี่กรดตะกั่วมี่ไม่มี
การบํารุงรักษา
- มีพอร์ตการเชื่อมต่อ
SmartSlot และ USB
- มีจอ LCD มัลติฟังว์ชั่น และ
แผงควบคุม
- มีระบบกรองสัญญาณรบกวน
หลายจุดแบบเต็มเวลา และ
สามารถป้องไฟกระชาก แบบ
IEEE sure let-though ตาม
มาตรฐาน UL1449
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 4 ช่อง 2 SFP Fiber
สําหรับภายนอก
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
10/100/1000 Base-TX
เป็น 1000 Base – FX 2 SFP
Slot LC Connector หรือดีกว่า

- 12 ‐
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ที่

รายการ
หน่วยงาน

หจก.
แพลนเน็ต
ดิจิตอล

ร้านชัยเจริญ
เซลส์แอน
เซอร์วิล

ร้านเกียรติ
การค้า

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

อบต.สมอพลือ - มีช่องรองรับ Module

transceiver SFP port ที่
สามารถแปลงสัญญาณสายใย
แก้วนําแสงชนิด Single-Mode
7/125 um ระยะทางไม่น้อย
กว่า 10 กม.
- สามารถรองรับการส่งสัญญาณ
แบบ PoE ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af ได้
- สามารถทํางานแบบ full
duplex และ half duplex ได้
หรือดีกว่า
- สามารถรองรับ bandwidth
ได้ไม่น้อยกว่า 12 Gbps (nonblocking) ได้หรือดีกว่า

(ต่อ)

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ การจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้ง 4 รายการ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย
และ 1 เว็บไซต์ และหาราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหา
เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาในรายการที่ 1, 2 และ 4 ส่วนรายการที่ 3 เครื่องสํารองไฟ
มติที่ประชุม
ขนาด 1500 VA องค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ เสนอเปลี่ยนไปจัดหาเป็นเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ข้อ 63 แทน โดยให้
ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้ว
เสร็จให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย ทั้งนี้ให้ทางองค์การบริหารส่วนตําบล
สมอพลือ ดําเนินการหาแนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจด้วย
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่

รายการ
หน่วยงาน

7. สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี

1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3+
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านโน๊ตบุ๊ค
เซ็นเตอร์
14,290

ร้านสไมล์
อิงค์

14,590

ราคา

เว็บไซต์
ร้าน AA
จัดหา
computer
14,700 www.offic 14,290
emate.co.
th
14,400

จํา
นวน

รวม

1

14,290

- 13 ‐
ที่

รายการ
หน่วยงาน

สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี (ต่อ)

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านโน๊ตบุ๊ค
เซ็นเตอร์

ร้านสไมล์
อิงค์

ร้าน AA
computer

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

- มีความเร็วในการพิมพ์สี ไม่
น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับA3+,A3,B4,
B5 A4,A6,A6,Letter, Legal
และ Custom

ผู้แทนสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3+
นั้น ไม่มีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจําเป็นต้อง
จัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย และ 1 เว็บไซต์ และหา
ราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหา โดยเครื่องพิมพ์ดังกล่าวนําไปใช้ในงานพิมพ์รูปแผนที่ลงเอกสารสิทธิ์ซึ่งใช้
กระดาษขนาด A3+
เห็ น ชอบในหลั ก การในการจั ด หาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
มติที่ประชุม
กระดาษขนาด A3+ ที่ เ สนอโดยให้ ดํ า เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ง ครัด คํ า นึง ถึง
ประสิท ธิภาพ ประสิท ธิผ ล ความประหยัด ความคุ้ม ค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็น หลั ก ทั้ งนี้ เมื่ อ ดํา เนิ น การจั ดหาแล้ ว เสร็จ ให้ ร ายงานผลกการจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ใ ห้
คณะกรรมการทราบด้วย
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่

รายการ

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้านทรีสตาร์ ร้านพีแอนซี ร้านเพชรบุรี เว็บไซต์
หน่วยงาน
อินเตอร์เทค เซอร์วิส อะไหล่ดาวเทียม
เทศบาลตําบล 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack) ขนาด 6U 8,000
7,000
7,500
6,296
www.racks
หาดเจ้าสําราญ คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็น Rack แบบปิด ออกแบบ
สําหรับตั้งพื้นหรือติดฝาผนังมี
ความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้ว
- มีความสูงไม่ต่ํากว่า 6U และมี
ความกว้าง 600 มม. ลึก 400
มม. สูง 320 มม. หรือมากกว่า
- มีระบบล็อคเพื่อ ปิด-เปิด
ด้านหน้าและหลังของตู้
- มีพัดลมระบายความร้อนไม่น้อยกว่า
1 ตัว และมีระบบ Grounding

erver9.co
m/product
-ราคาตาม
เว็บไซต์ที่
อ้างอิงเป็น
ราคาที่ไม่
รวม VAT
ค่าขนส่ง
และราคาค่า
ติดตั้ง

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

7,000

1

7,000

- 14 ‐
ที่

รายการ
หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

ร้านทรีสตาร์ ร้านพีแอนซี ร้านเพชรบุรี เว็บไซต์
อินเตอร์เทค เซอร์วิส อะไหล่ดาวเทียม

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

2

84,000

เทศบาลตําบล - มีปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6
หาดเจ้าสําราญ outlet พร้อม Circuit Breaker

- มีแผงจัดสายแบบมีฝาครอบ
- ฐานตู้มีขนาดเท่ากับตัวตู้เพื่อ
ความแข็งแรงมั่นคงของการรับ
น้ําหนัก
- มีมาตรฐาน IEC60297 และ
มอก./ISO 9001:2000
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาด Switching Capacity
รวมไม่น้อยกว่า 176 Gbps
- มีพอร์ตแบบ10/100/1000
Base-T จํานวนไม่น้อยกว่า 48 ช่อง
- มีพอร์ตแบบ 10 Gigabit
Ethernet (SFP+) จํานวนรวม
ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต พร้อม
นําเสนอโมดูลแบบ 10 GBaseLR จํานวนไม่น้อยกว่า 1 โมดูล
- มี Power Supply แบบ
Dual Redundant Modular
Power Supplies ได้ภายในตัว
อุปกรณ์
- สามารถเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์แบบ Stack ได้ด้วย
ความเร็วอย่างน้อย 480 Gbps
สนับสนุนการทํางานแบบ Stack
Power ทําให้สามารถร่วมกันใช้
Power Supplies ภายใน
stack ชุดเดียวกันได้
- สนับสนุนจํานวน Mac
Address ได้ไม่น้อยกว่า
32,000 Mac Address
- รองรับการจัดการ Access
Point ได้สูงถึง 50 ตัว

48,000

45,000

42,000

42,800 42,000
http://qui
ckserv.co.
th/netwo
rking

ผู้แทนเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
การจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 รายการ ทางเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย
และ 1 เว็บไซต์ และหาราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหา

- 15 ‐
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การในการจั ด หาทั้ ง 2 รายการ ที่เสนอโดยให้ดําเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงาน
ผลกการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ
ที่

รายการ
หน่วยงาน

อบต.บ้านหม้อ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด

เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25
ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter
หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สาหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า
0.35 LUX สาหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า
0.07 LUX สาหรับการแสดง
ภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image
Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของ
ภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ
(Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open
Network Video Interface
Forum)

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บุญสหะ
สัตยา
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
12,300
10,500

IT Care
CCTV

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

11,000

14,900

10,500

31

325,500

www.cppp
lusworld.c
om

- 16 ‐
ที่

รายการ
หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บุญสหะ
สัตยา
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

ราคา
จัดหา

IT Care
CCTV

เว็บไซต์

13,500

11,000 11,000
www.cppl
uswolrd.co
m

จํา
นวน

รวม

5

55,000

อบต.บ้านหม้อ - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม

มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน
IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า
และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ
IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลง
หน่วยความจาแบบ SD Card หรือ
MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66
หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสา
หรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 4 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ
บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพ
ได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ
H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open
Network Video Interface
Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

14,300

11,000

- 17 ‐
ที่

รายการ
หน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
บุญสหะ
สัตยา
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

IT Care
CCTV

เว็บไซต์

1,200

1,100
www.fadd.
com

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

1,000

6

6,000

อบต.บ้านหม้อ - สามารถบันทึกภาพและส่ง

ภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือ
ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”,
SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับ
กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
(Surveillance Hard Disk)
ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน
IPv4 และ IPv6 ได้
- 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
3. ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดสําหรับ
จัดเก็บอุปกรณ์บันทึกภาพ
ชนิดติดผนังพร้อมอุปกรณ์
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ไฟสวิทช์บอร์ด IP30
ขนาด 440x610x230 มม.
โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 40
ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 20
ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า
60 ซม.
- มีช่องเสียบไฟฟ้าจํานวนไม่
น้อยกว่า 4 ช่อง

1,300

1,000

- 18 ‐
ที่

รายการ

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ

บุญสหะ
สัตยา
หน่วยงาน
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
อบต.บ้านหม้อ 4. อุปกรณ์ขยายเครือข่าย HUB 1,190
890

IT Care
CCTV

เว็บไซต์

950

1,420
www.advic
e.co.th

5 port
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถส่งผ่านข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Jumbo Frame)
- ความเร็วอุปกรณ์ในเครือข่าย
(10/100 Mbps)
- มีพอร์ตไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต
- พอร์ตทั้งหมดสนับสนุนฟังชั่น
การสลับสายอัตโนมัติ (ไข้ว/ตรง)
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

890

16

14,240

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
การจัดหากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้ง 4 รายการ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย
3 ราย และ 1 เว็บไซต์ และหาราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ราคาในการจัดหา และอธิบายลักษณะการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ว่ามีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) ทั้งหมด 6 ตัว
และดําเนินการติดตั้งในสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย ได้แก่ จุดที่ 1 ที่ทําการอบต.บ้านหม้อ จุดที่ 2 บ้านสรร
เพชร จุดที่ 3 ซอยราชเกษม 1 จุดที่ 4 ซอยบันไดอิฐ 2 จุดที่ 5 สี่แยกถ้ําหว้า – วิลเลจ และจุดที่ 6 แยกทางรอด
ขาเข้าถนนบันไดอิฐ ซึ่งแต่ละสถานที่จะมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งหลายตัว ซึ่งจะเดินสายสัญญาณเข้า
มาบันทึกภาพในอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) ณ จุดนั้นๆ เลย ทําให้ไม่ต้องเดิน
สายสัญญาณไกลๆมาติดตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การในการจั ด หากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุ ป กรณ์ ไ ด้ ใ นจุ ด
ติ ด ตั้ ง ที่ 1 เท่านั้น ส่วนจุดอื่นให้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ นํากลับไปทบทวนหาวิธีการติดตั้งและ
เชื่อมโยงกับจุดอื่นๆ เพราะคณะกรรมการเป็นห่วงเรื่องอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network
Video
Recorder) ที่ติดตั้งทั้ง 5 จุดที่เหลือว่าเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและกระทํามนุษ ย์ที่ไม่หวังดี ทั้งนี้ใ ห้
ดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึง ถึง ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อดําเนินการจัดหา
แล้วเสร็จให้รายงานผลกการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย และให้ดําเนินการหาแนวทาง/
วิธีการเชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจด้วย
ประธาน
ให้หน่วยงานที่จะเสนอโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในครั้งต่อไป จัดทํา
ภาพประกอบสถานที่จริงให้แต่ละจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
*********************
(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

