รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นายพิสิษฐ์
2. ดร.ทัดทอง
3. น.ส.วัชราภรณ์
4. น.ส.ปัญจรัตน์
5. นางสุนันทา
6. นายสราวุฒิ
7. นายอรุณ
8. น.ส.ผกาพรรณ
9 น.ส.จีรนันท์
10. นายบุญทิพย์
11. นายชัยรัตน์

บุญส่งนาค
พราหมณี
จินดาวงศ์
ฐิติรัชชพันธุ์
แสงมณี
ชุ่มเจริญ
สีแดง
เพชรแสงสง่า
บุญกุล
ยิ้มรอด
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
แทนประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
2. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4. หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายขจรศักดิ์
2. นายปรนัย
3. น.ส.อุไร
4. นายสมชาติ
5. นายจิรเชษฐ์
6. นายชวลิต
7. น.ส.ธนัน
8. นายฉัตรมงคล
9. นายนราธิป
10. น.ส.มนัสวี
11. น.ส.ศิริวรรณ
12. น.ส.อุมาภรณ์
13. น.ส.กุลธิดา

ขลิบศรี
อรุณรัตน์
นิลงาม
จันทร์งาม
น้อยจํารัส
สังข์สม
เมฆหมอก
หนูพลาย
ผ่องแผ้ว
นฤดีศรีอุทัย
อยู่เย็น
มั่งถึก
สินธุ์แดง

ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
ผู้แทนเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ
ผู้แทนเทศบาลเมืองชะอํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 2/2562 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ

ประธาน
ตามคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 964 /2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดั บ จั ง หวั ด ภายในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 10 ล้ า นบาท ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 5 แห่ง 7 โครงการ 26 รายการ โดยเป็นกรณีจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 7 โครงการ 22 รายการ
และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 4 รายการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ซึ่ง สํา นั ก งานจัง หวัด เพชรบุ รี ใ นฐานะเลขานุ ก ารได้ส่ ง รายงานการประชุ ม ฯ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว
ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี พบ 0017.2/4249 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 จํานวน 12 หน้า
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
เลขานุการ
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
เพชรบุรี ที่ พบ 0017.2/ว 6715 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดที่สําคัญสรุป ได้ดังนี้
การจัด หาที่ห น่ว ยงานสามารถดํา เนิน การได้เ องโดยไม่ต้อ งขอความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ประกอบด้วย
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1) กรณีก ารเช่า ระบบคอมพิว เตอร์แ ละระบบกล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปิด ที่มีระยะเวลา
ในการเช่า(ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซื้อ และ
มูลค่าของงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้าที่เช่าไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น โดยโครงการมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
2) เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) โดยการซื้อ
จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลั งว่ าด้วยการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ) ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณกําหนดและ
มูลค่าโครงการ ( เฉพาะส่วนที่อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ) ไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คนโดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงานโดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนําประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เพิ่มวงเงินการจัดหาตรงตามเกณฑ์ จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐)
3) กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ

3.2 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เลขานุการ
สํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ทั่วประเทศ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ในคราวประชุม ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบให้เปิดระบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครบันทึกข้อมูล
ซึ่งในปี 2562 กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เปิดระบบรายงานผลตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และให้
หน่วยงานระดับจังหวัดปรับปรุงข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระบบดังกล่าว ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
โดยจังหวัดได้จัดส่งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2562 จึงขอให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบ
การใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นปัจจุบัน สําหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับรหัสผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) สามารถขอรับได้ที่สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีต่อไป
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ

เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ระเบียบวาระที่ 4
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
เลขานุการ
การประชุมครั้งนี้ มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน
5 แห่ง 7 โครงการ 26 รายการ
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ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณี
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562, เกณฑ์ราคากลาง
และคุ ณลักษณะพื้ นฐานของระบบกล้องโทรทัศ น์วงจรปิ ดประจําปี พ.ศ. 2561 และหลั กเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 7 โครงการ 22 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางฯ จํานวน 4 รายการ
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่
เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
หน่วยงาน
ปี 61 (ข้อ) ปี 61 (ข้อ)
8 168,000
33
21,000 21,000
1.1 เทศบาล 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
เมืองเพชรบุรี Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
48,600
9
5,400
35
5,400
วงเงินทั้งสิ้น 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
216,600บาท (Access Point) แบบที่ 1
กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
หน่วย
งาน
1.1
เทศบาล
เมือง
เพชรบุรี

รายการ
1. อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าไปบน
สาย LAN (PoE Switch Gigabite
8 port Poe)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า
Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity หรือ
Exchange Capacity ไม่น้อยกว่า
16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ
IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
จํานวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการ
ทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง

บริษัทพารา โบ
บริษัท
บริษัท บิสซิเนส
เอ็นไซเทค อินสไปร์คอม ลิกซิสเต็มส์
มิวนิเคชั่น อินทีเกตเตอร์
จํากัด
เทค จํากัด
จํากัด

8,700

9,000

9,000

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

www.easy2
9.com

8,700

4

34,800

9,900
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ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อนํามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในเทศบาลเมืองเพชรบุรีให้ดีขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์ชุดเดิมไม่สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ได้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ใช้บริการ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้ในกรณีตรงตามเกณฑ์ม าตรฐานรายการที่ 1 และ 2
ส่วนกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี 2561
ข้อ 12 แทน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานเดียวกับที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีเสนอจัดหาในครั้งนี้ 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
ที่
รายการ
หน่วยงาน
1.2 เทศบาล
เมืองเพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
635,200บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ
16 ช่อง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
4. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
ปี 61 (ข้อ) ปี 61 (ข้อ)
32,000 32,000 16
2
-

รวม
512,000

-

10

61,000

61,000

1

61,000

-

12

8,600

8,600

4

34,400

29

-

22,000

22,000

1

22,000

62

-

5,800

5,800

1

5,800

ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเทศบาลเมืองเพชรบุรี รวมถึง
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จํานวน 16 จุด รวมกล้องทั้งสิ้น 16 ตัว
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้ทั้ง 5 รายการ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บ
ของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ค ณะกรรมการทราบด้ ว ย อี ก ทั้ ง ให้ ดํ า เนิ น การหาแนวทาง/วิ ธี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจในพื้นที่ต่อไปด้วย
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ที่
รายการ
หน่วยงาน
2. อบต.
บ้านหม้อ
วงเงินทั้งสิ้น
1,334,200
บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ
8 ช่อง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
ปี 61 (ข้อ) ปี 61 (ข้อ)
32,000 32,000 35 1,120,000
2
-

-

9

22,000

22,000

7

154,000

-

12

8,600

8,600

7

60,200

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ จํานวน 18 จุด รวมกล้องทั้งสิ้น 35 ตัว
ซึ่งการติดตั้งครั้งนี้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุในพื้นที่โดยทางอบต. ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อกําหนดจุดติดตั้งให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางอบต. ได้มี
แผนการบํารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้ทั้ง 3 รายการ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บ
ของทางราชการโดยเคร่ 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 อีกทั้งให้ดําเนินการหาแนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจในพื้นที่ต่อไปด้วย
ที่

เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
หน่วยงาน
ปี 61 (ข้อ) ปี 61 (ข้อ)
9 198,000
22,000 22,000
9
3. อบต.ธงชัย 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
วงเงินทั้งสิ้น (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
52,200
9
5,800
5,800
62
2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
538,200
9 288,000
32,000 32,000
2
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
บาท
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในเขตรับ ผิด ชอบขององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลธงชัย จํ า นวน 9 จุด รวมกล้อ งทั้ง สิ้น 9 ตัว และมี
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพระบบกล้องโทรทัศ น์วงจรปิด (CCTV) ณ ศาลากลางหมู่บ้านรวม 9 หมู่บ้าน
โดยมีป ระชาชนในพื้นที่ร่วมกัน ดูแ ลรัก ษาอุป กรณ์ดัง กล่า ว ซึ่ง การติด ตั้ง ครั้งนี้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุในพื้นที่โดยทาง
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อบต. ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดจุดติดตั้งให้ครอบคลุมความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้ทั้ง 3 รายการ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บ
ของทางราชการโดยเคร่ 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 อีกทั้งให้ดําเนินการหาแนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจในพื้นที่ต่อไปด้วย
ที่

เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV
หน่วยงาน
ปี 61 (ข้อ) ปี 61 (ข้อ)
1
4.1 เทศบาล 1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
28
ตําบลหาดเจ้า 2. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
สําราญ
วงเงินทั้งสิ้น (ขนาด 36U)
33
210,500
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
บาท
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
35
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1
61
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
63
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน

รวม

130,000
18,000

130,000
18,000

1
1

130,000
18,000

21,000

21,000

1

21,000

5,400

5,400

5

27,000

2,500
12,000

2,500
12,000

1
1

2,500
12,000

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

6,000

1

6,000

กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หน่วย
งาน

4.1
เทศบาล
ตําบล
หาดเจ้า
สําราญ
วงเงิน
ทั้งสิ้น
46,000
บาท

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

ร้านทรีสตาร์
อินเตอร์เทค

ร้าน พีแอน
ซี เซอร์วิส

ร้านเพชรบุรี
อะไหล่
ดาวเทียม

เว็บไซต์

1. ตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
(rack) ขนาด 6 U
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็น Rack แบบปิด ออกแบบสําหรับ
ตั้งพื้น หรือติดฝาผนัง มีความกว้าง
มาตรฐาน 19 นิ้ว
- มีความสูงไม่ต่ํากว่า 6U และมี
ความกว้าง 600 mm ลึก 400
mm สูง 320 mm หรือมากกว่า
- มีระบบล็อคเพื่อ ปิด-เปิดด้านหน้า
และด้านหลังตู้
- มีพัดลมระบายความร้อนไม่น้อย
กว่า 1 ตัวและมีระบบ Grounding
- มีปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 Outlet
พร้อม Circuit Breaker
- มีแผงจัดฝาแบบมีฝาครอบ

8,000

7,000

6,000

www.rackse
rveronline.c
om

6,198.49

- 8‐
หน่วย
งาน

4.1
เทศบาล
ตําบล
หาดเจ้า
สําราญ

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ
- ฐานตู้มีขนาดเท่าตัวตู้เพื่อความ
แข็งแรงมั่นคงของการรับน้ําหนัก
- มีมาตรฐาน IEC 60297 และ
ISO 9001 : 2000 ขึ้นไป
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มี Switching
Bandwidth รวมไม่น้อยกว่า 176 Gbps
- มีพอร์ต แบบ 10/100/1000
Base-T จํานวนไม่น้อยกว่า 48 ช่อง
- มีพอร์ตแบบ 10 Gigabit
Ethernet (SFP+) จํานวนรวมไม่
น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมนําเสนอ
SFP Module แบบ 10 GBase-LR
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 โมดูล
- มี Power Supply แบบ Dual
Redundant Modular Power
Supplies ได้ภายในตัวอุปกรณ์
- สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
แบบ Stack ได้ด้วยความเร็วอย่าง
น้อย 480 Gbps สนับสนุนการ
ทํางานแบบ Stack power ทําให้
สามารถร่วมกันใช้ power supplies
ภายใน Stack ชุดเดียวกันได้
- สนับสนุนจํานวน MAC Address ได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 32,000 MAC Entries
- รองรับการจัดการ Access Point
ได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัว

ร้านทรีสตาร์
อินเตอร์เทค

ร้าน พีแอน
ซี เซอร์วิส

ร้านเพชรบุรี
อะไหล่
ดาวเทียม

48,000

40,000

42,000

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

www.sys 40,000
netcente
r.com/sw
itch
41,409

จํา
นวน

รวม

1

40,000

ผู้แทนเทศบาลหาดเจ้าสําราญ เนื ่อ งจากเทศบาลหาดเจ้า สํ า ราญได้ย ้า ยเข้า ทํ า งาน ณ สํา นัก งานแห่ง ใหม่
มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆสําหรับใช้ งานเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต จึงจําเป็นต้อง
ดําเนินการจัดหาในครั้งนี้ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้ทั้ง 8 รายการ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บ
ของทางราชการโดยเคร่ 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

- 9‐
ที่
รายการ
หน่วยงาน
4.2 เทศบาล
ตําบลหาดเจ้า
สําราญ
วงเงินทั้งสิ้น
38,000 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
ปี 61 (ข้อ) ปี 61 (ข้อ)
13
22,000 22,000
1
50

-

8,000

8,000

2

รวม
22,000
16,000

ผู้แทนเทศบาลหาดเจ้าสําราญ การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อนําใช้ติดตั้งใช้งาน ณ สํานักปลัด, กองการศึกษา
และกองช่าง ซึ่งอุปกรณ์ที่มีใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่า และชํารุด ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ประกอบกับเมื่อมีการ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อมแซม
มติที่ประชุม รับทราบการจั ดหาทั้ง 2 รายการ เนื่องจากไม่อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการจะพิจาณาโครงการ
จัดหาที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป (ตามตามเกณฑ์ราคากลางฯ) หรือมีการจัดหาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562, เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2561
ที่
รายการ
หน่วยงาน
5. อบต.
สมอพลือ
วงเงินทั้งสิ้น
192,000 บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

เกณฑ์
เกณฑ์
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จํานวน
รวม
คอมฯ
ปี 61 (ข้อ) ปี 61 (ข้อ)
2
32,000 32,000
6
192,000

กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หน่วย
งาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
อบต
สมอพลือ 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

หจก.แพลนเน็ต ร้านชัยเจริญ
ดิจิตอล
เซลส์แอนด์
เซอร์วิส

13,500

14,000

ราคา
จัดหา

ร้านเกียรติ
การค้า

เว็บไซต์

15,000

www.inte 13,500
rlink.co.th

จํา
นวน

รวม

2

27,000

- 10 ‐
หน่วย
งาน
อบต.ไร่
สะท้อน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

หจก.แพลนเน็ต ร้านชัยเจริญ
ดิจิตอล
เซลส์แอนด์
เซอร์วิส

ร้านเกียรติ
การค้า

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

- มีช่องรองรับ Module
transceiver SFP port ที่สามารถ
แปลงสัญญาณสายใยแก้วนําแสง
ชนิด Single-Mode 7/125 um
ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กม.
- สามารถรองรับการส่งสัญญาณ
แบบ PoE ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af ได้
- สามารถทํางานแบบ full duplex
และ half duplex ได้ หรือดีกว่า
- สามารถรองรับ bandwidth ได้ไม่
น้อยกว่า 12 Gbps (nonblocking) ได้หรือดีกว่า
- สามารถรองรับ address database
size ไม่น้อยกว่า 8K หรือดีกว่า
- สามารถรองรับช่องสัญาณ fiber
optic ชนิด Mini GBIC SFP Slot
ได้ถึง 2 ช่องหรือดีกว่า
- สามารถรองรับการทํางานแบบ
store-and-forward ได้ หรือดีกว่า
- สามารถรองรับการทํางานแบบ
MDI/MDIX ได้ หรือดีกว่า
- สามารถรองรับการทํางานแบบ
SNMP,NTP,IGMP ได้ หรือดีกว่า
- สามารถรองรับการใช้กระแสไฟฟ้า DC
48-57 V Max 120 W ได้ หรือดีกว่า
- สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 0-70
องศาเซลเซียล หรือดีกว่า
- อุปกรณ์ต้องผลิตตรงตามมาตรฐาน
FCC และ CE Mark เป็นอย่างน้อย
หรือดีกว่า

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ
การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสมอพลือ จํานวน 2 จุด รวมกล้องทั้งสิ้น 6 ตัว
ซึ่งการติดตั้งครั้งนี้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุในพื้นที่โดยทางอบต. ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อกําหนดจุดติดตั้งให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- 11 ‐
มติที่ประชุม เห็น ชอบในหลัก 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 เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย อีกทั้งให้ดําเนินการหาแนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงเครือข่าย
กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจในพื้นที่ต่อไปด้วย
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
*********************
(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

