รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นายสัมฤทธิ์
2. นายชยพล
3. นายสุนันท์
4. น.ส.ปัญจรัตน์
5. นายอภินันท์
6 จ.ท.พัทธพล
7. นายอรุณ
8. น.ส.ผกาพรรณ
9. นายพิสิษฐ์
10. นายชัยรัตน์

กองเงิน
อินทรสุภา
แสงมณี
ฐิติรัชชพันธุ์
มีแก้ว
สุขสบาย
สีแดง
เพชรแสงสว่าง
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทนสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
5. นายกเทศมนตรีเมืองชะอา
6. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.ภัทรภรณ์
2. น.ส.อรอุไร
3. นายสุทธิเวทย์
4. น.ส.สุรีพร
5. นายกาญจน์บดี
6. นายนฤชา
7. น.ส.สุภาพ
8. นายนราธิป
9. น.ส.มนัสวี
10. น.ส.ศิริวรรณ
11. น.ส.อุมาภรณ์
12. น.ส.กุลธิดา

อ่วมทาร
แท่นนิล
บุศรากูล
นวลละออง
สุขศรีเบญจพล
แก้วสอาด
กรุดนาค
ผ่องแผ้ว
นฤดีศรีอุทัย
อยู่เย็น
มั่งถึก
สินธุ์แดง

ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ผู้แทนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทรายเหนือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- 2เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจั ง หวัด เพชรบุ รี เ ป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน
ตามคาสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 964 /2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณา
การจั ดหาระบบคอมพิว เตอร์ ของส่ว นราชการในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด คือ สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจั งหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด เพชรบุรี ได้ส่ งรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จานวน 3 แห่ง รวม 3 โครงการ 20 รายการ งบประมาณ
2,822,413 บาท (งบประมาณแต่ละโครงการเกิน 500,000 บาท) โดยเป็นกรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์
ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 3 โครงการ 17 รายการ และไม่เ ป็น ไปตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ จานวน 3 รายการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
ซึ่ง สานัก งานจัง หวัด เพชรบุรีใ นฐานะเลขานุก ารได้ส่ง รายงานการประชุม ฯ ให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว
ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี พบ 0017.2/14455ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน 4 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

- 3เลขานุการ
การประชุมครั้งนี้ มีสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จานวน
3 แห่ง รวม 3 โครงการ 20 รายการ งบประมาณ 2,822,413 บาท
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณีจัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562, เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจาปี พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จานวน 3 โครงการ 17 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ จานวน
3 รายการ
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่
เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จานวน
รวม
หน่วยงาน
ปี 62 (ข้อ) ปี 62 (ข้อ)
1. อบต.
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
2
32,000 21,400
8 171,200
บางแก้ว
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
วงเงินทั้งสิ้น
ติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ใน
198,164
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
บาท
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
62
5,800
4,494
6
26,964
กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
หน่วย
งาน
อบต.
บางแก้ว

รายการ
1. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
แบบ 4 ช่อง
คุณลักษณะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้
ตามมาตรฐาน MPEG4 รองรับ
สัญญาณเข้ารหัสแบบ H.265
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100
Base-T จานวน 1 ช่อง รองรับ POE
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP/
NFS/SADP/DDNS/DNS/DHCP
รองรับ HDD 1 SATA ไม่เกิน 6 TB
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ
แสดงผลความละเอียด 1,920x
1,080 pixel และสามารถรองรับ
กล้องได้ถึงความละเอียด 8 ล้าน Pixel

หจก.
ร้านสุชาติ
พี.เค.ซิสเต็ม การไฟฟ้า
เซอร์วิส

10,593

12,200

หจก.
พีเอสดีเค
คอมพิวเตอร์
โซลูชั่น

12,800

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

18,750 10,593
www.asd
.co.th

จา
นวน

รวม

6

63,558

- 4ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
หน่วย
งาน
อบต.
บางแก้ว
(ต่อ)

รายการ

หจก.
ร้านสุชาติ
พี.เค.ซิสเต็ม การไฟฟ้า
เซอร์วิส

หจก.
พีเอสดีเค
คอมพิวเตอร์
โซลูชั่น

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จา
นวน

รวม

- มีช่องเชื่อมต่อ USB Interface
จานวน 2 ช่อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจาก
กล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- มี Software บริหารจัดการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด
(CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 6 จุด รวมกล้องทั้งสิ้น 8 ตัว ซึ่งการติดตั้ง
ครั้งนี้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นให้กับประชาชน รวมทั้งเฝ้ าระวังการก่อ
อาชญากรรมและอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ได้มีการจัดสารวจระดมความคิดเห็น
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกาหนดจุดติดตั้ง ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม แก่การเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรม ให้
ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
มติที่ประชุม เห็น ชอบในหลัก การให้ส ามารถจัด หาได้ทั้ง 3 รายการ โดยมีเงื่อ นไขให้ดาเนินการเชื่อมโยง
ระบบอินเตอร์เน็ตให้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในแต่ละจุดที่ติดตั้งด้วยเพื่อสะดวกแก่การเปิดดูเหตุการณ์
ที่เ กิด ขึ้น และให้ดาเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คานึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นหลัก
เมื่อดาเนิ น การจั ดหาแล้ ว เสร็ จ ให้ ร ายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ คณะกรรมการทราบด้วย อีกทั้ง ให้
ดาเนินการหาแนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตารวจในพื้นที่ต่อไปด้วย พร้อม
ทั้งเมื่อดาเนินการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด (CCTV) ในระบบรายงานผลตรวจสอบการใช้ งานของระบบกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด (CCTV) ได้ ที่ เว็ บไซต์
https://all.thcamera.com (เฉพาะกล้องที่ติดตั้งภายนอกอาคาร)
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่
รายการ
หน่วยงาน
2. อบต.ห้วย
ทรายเหนือ
วงเงินทั้งสิ้น
544,000 บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จานวน
รวม
ปี 62 (ข้อ) ปี 62 (ข้อ)
2
32,000 32,000 17 544,000

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทรายเหนือ การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทรายเหนือ จานวน 6 จุด รวมกล้องทั้งสิ้น 17 ตัว
ซึ่งการติดตั้งครั้งนี้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทรายเหนือได้มีการจัดสารวจระดม

- 5ความคิดเห็ นจากผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องเพื่อกาหนดจุดติดตั้งที่เป็นจุดเสี่ ยง จุดล่อแหลม แก่การเกิดอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม ให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้เป็นการกาหนดจุดติดตั้งใหม่
เพิ่มเติมจากระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ของเดิมที่เคยติดตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2559 จานวน 6 จุด รวมกล้อง
ทั้งสิ้น 19 ตัว เพื่อให้ครบคลุมพื้นที่เสี่ยงในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทรายเหนือมากขึ้น
มติที่ประชุม เห็น ชอบในหลัก การให้ส ามารถจัด หาได้ จานวน 1 รายการ โดยให้ดาเนิ น การจั ด หาตาม
ระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คานึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นหลัก เมื่อดาเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผล
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย อีกทั้งให้ดาเนินการหาแนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตารวจในพื้นที่ต่อไปด้วย พร้อมทั้งเมื่อดาเนินการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) และติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระบบรายงานผลตรวจสอบการใช้งาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ที่เว็บไซต์ https://all.thcamera.com (เฉพาะกล้องที่ติดตั้งภายนอกอาคาร)
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่
รายการ
หน่วยงาน
3. เทศบาล
เมืองเพชรบุรี
วงเงินทั้งสิ้น
626,700
บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2
(38 หน้า/นาที)
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network สาหรับกระดาษขนาด A3
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี
7. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
9. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)
10. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เกณฑ์
เกณฑ์
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จานวน
รวม
ปี 62 (ข้อ) ปี 62 (ข้อ)
7
17,000 17,000
6 102,000
9

-

30,000

30,000

5

150,000

46

-

15,000

15,000

1

15,000

49

-

54,000

54,000

1

54,000

50

-

8,000

8,000

2

16,000

52

-

15,000

15,000

3

45,000

61
8

-

2,500
22,000

2,500
22,000

13
3

32,500
66,000

44

-

2,600

2,600

1

2,600

42

-

4,300

4,300

1

4,300

- 6ที่

เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV ราคากลาง ราคาจัดหา จานวน
รวม
หน่วยงาน
ปี 62 (ข้อ) ปี 62 (ข้อ)
3. เทศบาล
11. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
43
6,300
6,300
2
12,600
เมืองเพชรบุรี Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
(ต่อ)
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
13
22,000 22,000
1
22,000
สาหรับงานประมวลผล
13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
35
5,400
5,400
18 97,200
(Access Point) แบบที่ 1
14. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
61
2,500
2,500
3
7,500
กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
หน่วย
งาน
เทศบาล
เมือง
เพชรบุรี

รายการ
1. อุปกรณ์บริหารจัดการ
Multiport Router
คุณลักษณะ
- เป็นอุปกรณ์ 9-core Network
CPU Cloud Core Router มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง
- รองรับผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 300
บัญชี สามารถปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหน้า Login Portal ได้
ตามความต้องการของผู้ใช้
- มี พอร์ท SFP+ SFP+10G เพื่อ
รองรับอินเตอร์ความเร็วสูง
2. ตู้อุปกรณ์ Rack ขนาด 6U 19 นิ้ว
คุณลักษณะ
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว
6U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60
ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.
- บานพับประตูเป็น PVC มีความ
แข็งแรงทนทาน
- หลังคาด้านบนติดตั้งพัดลมไม่น้อย
กว่า 2 ตัว

บริษัท
ทีโอที จากัด
(มหาชน)

บริษัทไท
โปรเกรส
ซัพพลาย
จากัด

ร้านเบส
เทคโนโลยี

20,330

21,000

21,000

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

www.sam 20,300
rtzoneonli
ne.com

จา
นวน

รวม

1

20,300

1

6,783

21,000

6,783

6,800

7,000

www.sam
rtzoneonli
ne.com

6,900

6,783

