รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายนที

มนตริวัต

2. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุทัศน์
น.ส. กัญญาพัชร
น.ส. พรรษณพร
นายวิทยา
นางสุจิรา
จ.ส.อ. พีระพร
นายอานวย

10. น.ส. วิริยา

ศิริพจนากร
จันทร
จันทร์ดี
จาปาแขม
อยู่ทรัพย์
จาปา
ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี)
กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. ผศ.ดร. อุไร เงินงอก
4. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายจักรกฤษณ์
๒. นายอรุณ
๓. นางกฤษณา
๔. นางสุภาพรรณ
๕. นายวีรภัทร
๖. นางสันทัด
๗. น.ส.ืนิศาชลื
๘. นายทรงพล
๙. นายอภิวัฒน์
๑๐. น.ส.ือารีรัตน์

พลอยภู่
วรรณาลัย
มั่นศักดิ์
ช้างแก้ว
ดีเรืองศรี
รื่นสด
กิ้วลาดแยง
สุขใจ
ศรีชมพู
ทรัพย์กุญชร

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกล้วย
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกล้วย
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกสาโรง
ผู้อานวยการกองช่าง แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหิน
รก.ผอ.ืกองการประปาืแทนนายกเทศมนตรีเมองลพบุรีื
รองปลัดเทศบาลืแทนนายกเทศมนตรีตาบลลานารายณ์
เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลเทศบาลตาบลลานารายณ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธาืเทศบาลตาบลลานารายณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการืองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
/11. น.ส. ณภาพงษ์...

-2๑๑. น.ส.ืณภาพงษ์
๑๒. ืนายวุฒิพงษ์
๑๓. นายอภิศักดิ์
๑๔. นายธีรพัฒน์
๑๕. ืนายสมหมาย
๑๖. ืนายคณุตจพงษ์

สงวนวงษ์
พรหมพล
วงษ์ศรี
โพธิ
บุญครอบ
ภูมะธน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานืองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการืองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นายช่างเครื่องกลชานาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นายช่างเครื่องกลชานาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดภารกิจสาคัญจึงได้มอบหมายให้มาเป็นประธาน

การประชุมแทน
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ ายเลขาฯ แจ้ งว่ า การประชุม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ดหาระบบคอมพิว เตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ดาเนินการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายฯ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ พื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่ อ วั น ที่
11 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศรจึงได้ทบทวนคุณลักษณะและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
เกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับล่าสุด ซึ่งที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติ
แก้ไขคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
ให้กับโครงการนี้ เป็นเงิน 166,100 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ของหน่ ว ยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 6 หน่ว ยงาน และขอดาเนินการ
ตามลาดับ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้เสนอโครงการการจัดหาคอมพิวเตอร์
และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 504,700 บาท
(ห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
/กรณีตรงตาม...

-3กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่ ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
รวม (บาท)
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์ (บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)

Computer ปี 60 ข้อ 7
Computer ปี 60 ข้อ 9
Computer ปี 60 ข้อ 41
Computer ปี 60 ข้อ 42
Computer ปี 60 ข้อ 45
Computer ปี 60 ข้อ 47
Computer ปี 60 ข้อ 48
Computer ปี 60 ข้อ 49
Computer ปี 60 ข้อ 58

16,000
30,000
3,300
7,900
12,000
7,700
9,000
17,000
2,800

รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

16,000
30,000
3,300
7,900
12,000
7,700
9,000
17,000
2,800

6
8
5
2
1
2
3
4
5

96,000
240,000
16,500
15,800
12,000
15,400
27,000
68,000
14,000

36

504,700

ฝ่ายเลขาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมนั้น ไม่ทราบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมชารุด ใช้การได้หรือไม่ หากใช้การไม่ได้มีการจาหน่าย
ขายทอดตลาดหรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๑3 การตรวจสอบพัสดุประจาปี หากพัสดุใดเกิดการชารุดใช้งานไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ทาเรื่องเสนอขายทอดตลาด
ในกรณีขายทอดตลาดไปแล้ว ถึงจะขอจัดซื้อทดแทนของเดิม ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ดาเนินการ
ตามระเบียบฯ ไปแล้วอย่างไร
ผู้แทน อบจ. (นายวิทยาฯ) ชี้แจงว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอยู่ระหว่าง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี เมื่ อ ดาเนิ น การตามกระบวนการขั้ น ตอนตามระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เรียบร้อยแล้ว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่พบว่าชารุดเสียหายจะนาไปขายทอดตลาดหรือจาหน่ายต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ ตั้งข้อสั งเกตว่า กองช่างจะดาเนินการจัดหาเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 19 นิ้ ว ) ราคาเครื่ อ งละ 30,000 บาท จ านวน 3 เครื่ อ ง
จึงขอทราบเหตุผลความจาเป็นเพิ่มเติมในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว
ผู้ แ ทน อบจ. (นายสมหมายฯ) ชี้ แ จงว่ า กองช่ า งมี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และรายงานผล
การปฏิบัติงาน งานเกี่ยวกับการจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
งานวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าลวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อม ควบคุ ม และจั ด จ้ า งโครงการต่า งๆ และตรวจติ ด ตามประเมิ น ผล
งานจัดทะเบียนแหล่งน้า งานจัดทาโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่ างกว้างขวางและเห็นชอบในหลั กการให้ เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของ กองช่าง ดังนี้ จากเดิม เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จานวน 3 เครื่อง เปลี่ยนเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) ราคาเครื่องละ 30,000บาท จานวน 2 เครื่อง และเครื่องคอมพิว เตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
กองคลัง ดังนี้ จากเดิม เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
จานวน 4 เครื่อง เปลี่ยนเป็น เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา ราคาเครื่องละ
9,000 บาท จานวน 4 เครื่อง สาหรับรายการอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเสนอ สรุปรายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการ จานวน 9 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,700 บาท
(สี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
/กรณีตรงตาม...

-4กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

Computer ปี 60 ข้อ 7
Computer ปี 60 ข้อ 8
Computer ปี 60 ข้อ 9
Computer ปี 60 ข้อ 41
Computer ปี 60 ข้อ 42
Computer ปี 60 ข้อ 45
Computer ปี 60 ข้อ 47
Computer ปี 60 ข้อ 48
Computer ปี 60 ข้อ 58

ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
รวม (บาท)
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
16,000 16,000
6
96,000
22,000 22,000
1
22,000
30,000 30,000
7
210,000
3,300
3,300
5
16,500
7,900
7,900
2
15,800
12,000 12,000
1
12,000
7,700
7,700
2
15,400
9,000
9,000
7
63,000
2,800
2,800
5
14,000
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์ 464,700

ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบพั ส ดุ ฯ ของทางราชการโดยเคร่ งครั ด ค านึ งถึ ง ความคุ้ มค่ า ความประหยั ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
2. เทศบาลตาบลโคกสาโรง
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า ทต.โคกสาโรง ได้เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงาน
สานักงานของ ทต. โคกสาโรง เป็นเงิน 217,300 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ
ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
1
2
3
๔
5
6
7
8
9
๑๐

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานสานักงาน
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่ ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
รวม (บาท)
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์ (บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)

Computer ปี 60 ข้อ 7
Computer ปี 60 ข้อ 10
Computer ปี 60 ข้อ 40
Computer ปี 60 ข้อ 41
Computer ปี 60 ข้อ 44
Computer ปี 60 ข้อ 45
Computer ปี 60 ข้อ 47
Computer ปี 60 ข้อ 48
Computer ปี 60 ข้อ 57
Computer ปี 60 ข้อ 58

16,000
16,000
16,000
16,000
7,900
7,900
3,300
3,300
41,000
41,000
12,000
12,000
7,700
7,700
9,000
9,000
4,000
4,000
2,800
2,800
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

6
1
1
1
1
2
1
1
1
3
18

96,000
16,000
7,900
3,300
41,000
24,000
7,700
9,000
4,000
8,400
217,300

กรรมการ (น.ส. วิริยาฯ) ได้สอบถามเทศบาลตาบลโคกสาโรงเพิ่มเติมว่าเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) ราคา 41,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
นาไปใช้งานในลักษณะใดบ้าง
ผู้แทน ทต.โคกสาโรง ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นเพิ่มเติมว่า สานักปลัดจะเป็นหน่วยนาร่องใน
การพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่าย เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานบุคลากร งานบริหาร งานทะเบียน ที่มีปริมาณ
งาน เช่น การจัดเตรียมเอกสารในการจัดประชุสภาที่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ที่ประชุมที่มีปริมาณมาก และรองรับ
การให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการได้อย่างรวดเร็วขึ้น
กรรมการ (นางสุจิราฯ) ตั้งข้อสังเกตว่า ตามที่ ผู้แทน ทต.โคกสาโรง ได้ชี้แจงลักษณะการ
นาไปใช้งานดังกล่าว พบว่า ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ข้อ 43 และ 44 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 2 ราคา 15,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
/แบบที่ 3

-5แบบที่ 3 ราคา 41,000 บาท มีข้อแตกต่างเรื่องความเร็วในการพิมพ์ 33 หน้า/นาที และ 40 หน้า/นาทีตามลาดับ
รวมทั้ง ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น และ 500 แผ่น ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ
ความเหมาะสมของครุภัณฑ์เห็นควรปรับเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์ที่เสนอเป็น เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 ราคา 15,000 บาท ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณากั น อย่ า งกว้ า งขวางและเห็ น ชอบในหลั ก การให้ เ ทศบาลต าบลโคกส าโรง
ปรับ เปลี่ย นรายการครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากเดิม เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 3 ราคา 41,000 บาท จ านวน 1 เครื่ อ ง เปลี่ ย นเป็ น เครื่ องพิ มพ์ ชนิ ดเลเซอร์ หรื อชนิ ด LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที่ 2 ราคา 15,000 บาท จานวน 1 เครื่อง สรุปรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่คณะกรรมการฯ
ให้ ความเห็ นชอบในหลักการ จ านวน 9 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 191,300 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน สามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
1
2
3
๔
5
6
7
8
9
๑๐

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานสานักงาน
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
ราคา MDE
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์
(บาท)

Computer ปี 60 ข้อ 7
Computer ปี 60 ข้อ 10
Computer ปี 60 ข้อ 40
Computer ปี 60 ข้อ 41
Computer ปี 60 ข้อ 43
Computer ปี 60 ข้อ 45
Computer ปี 60 ข้อ 47
Computer ปี 60 ข้อ 48
Computer ปี 60 ข้อ 57
Computer ปี 60 ข้อ 58

ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(เครือ่ ง)
16,000
16,000
6
16,000
16,000
1
7,900
7,900
1
3,300
3,300
1
15,000
15,000
1
12,000
12,000
2
7,700
7,700
1
9,000
9,000
1
4,000
4,000
1
2,800
2,800
3
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
18

รวม (บาท)
96,000
16,000
7,900
3,300
15,000
24,000
7,700
9,000
4,000
8,400
191,300

ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกล้วย
ฝ่า ยเลขาฯ แจ้งว่า องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกล้ว ย ได้เสนอโครงการจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (รายจ่ายค้างจ่าย) เป็นเงิน 828,200 บาท
(แปดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

/กรณีตรงตาม...

-6กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ที่

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
รวม (บาท)
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์ (บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)

รายการ

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
๓
๔
๕
๖
๗

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านโครงข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
ตูส้ าหรับจัดเก็บเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) 55 นิ้ว

๘ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง

CCTV ปี 60 ข้อ 1

23,000

23,000

4

92,000

CCTV ปี 60 ข้อ 2

33,000

33,000

14

462,000

CCTV ปี 60 ข้อ 10
64,000
Computer ปี 60 ข้อ 25
18,000
Computer ปี 60 ข้อ 59
5,800
Computer ปี 60 ข้อ 60
13,000
เกณฑ์ สานักงบประมาณ
30,000
ข้อ 5.5.2
Computer ปี 60 ข้อ 30
21,000
Computer ปี 60 ข้อ 28
1,600
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

64,000
18,000
5,800
13,000
30,000

2
1
8
2
1

128,000
18,000
46,400
26,000
30,000

21,000
1,600

1
3
36

21,000
4,800
828,200

ผู้แทน อบต.บ้านกล้วย (นายจักรกฤษณ์ฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวจะติดตั้ งกล้อง
วงจรปิด จานวน 18 จุด โดยแบ่งออกเป็น บริเวณสานักงาน อบต.บ้านกล้วย จานวน 4 จุด และ พื้นที่ หมู่ที่ 1 – 5 ตาบล
บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านกล้วย เพื่อป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่
ราชการ ชุมชน ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในตาบลบ้านกล้วย และตาบล
ใกล้ เ คี ย ง ประกอบกั บ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการติ ด ตามเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าผิ ด ในพื้ น ที่ ใ ห้ กั บ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
กรรมการ (นายกนกพัจน์ฯ) ตั้งข้อสังเกตว่า อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท เห็นควรปรับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,200 บาท ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกล้วย
ปรับเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากเดิม อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา
21,000 บาท จานวน 1 เครื่อง เปลี่ยนเป็น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา
6,200 บาท จานวน 1 เครื่อง สรุปรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการ จานวน
9 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 813,800 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ที่

รายการ

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
๓ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านโครงข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
๔ ตูส้ าหรับจัดเก็บเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)
๕ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
๖ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
๗ โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) 55 นิ้ว
๘ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
ราคา MDE
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์
(บาท)

CCTV ปี 60 ข้อ 1

ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(เครือ่ ง)
23,000
23,000
4

CCTV ปี 60 ข้อ 2

33,000

33,000

14

462,000

CCTV ปี 60 ข้อ 10
64,000
Computer ปี 60 ข้อ 25
18,000
Computer ปี 60 ข้อ 59
5,800
Computer ปี 60 ข้อ 60
13,000
เกณฑ์ สานักงบประมาณ
30,000
ข้อ 5.5.2
Computer ปี 60 ข้อ 29
6,200
Computer ปี 60 ข้อ 28
1,600
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

64,000
18,000
5,800
13,000
30,000

2
1
8
2
1

128,000
18,000
46,400
26,000
30,000

6,200
1,600

1
3
36

6,200
4,800
813,400

รวม (บาท)
92,000

/ทั้งนี้...

-7ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การจั ดหาตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ ของทางราชการโดยเคร่ งครั ด ค านึ งถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ความประหยั ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหิน
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ ง ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยหิ น ได้ เ สนอโครงการติ ด ตั้ ง ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
เป็นเงิน 303,202.60 บาท (สามแสนสามพันสองร้อยสองบาทหกสิบสตางค์) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2560 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักงบประมาณ ณ มีนาคม 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ที่

รายการ

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร สาหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป (Outdoor Fixed Network Camera)
๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง
๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
๔ จอแสดงผลชนิด LED TV ขนาด 32 นิ้ว
๕ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA

ข้อตามเกณฑ์ (ชื่อเกณฑ์/ชื่อ
หน่วยงานทีป่ ระกาศกาหนด
เกณฑ์
CCTV ปี 60 ข้อ 2

ราคา MDE
(บาท)
๓๓,๐๐๐

๓๓,๐๐๐

๖

๑๙๘,๐๐๐

CCTV ปี 60 ข้อ ๑0
๖๔,๐๐๐
CCTV ปี 60 ข้อ ๑๑
๙,๕๐๐
ข้อ ๕.๕.๒ (สานักงบประมาณ)
๑๓,๐๐๐
Computer ปี 60 ข้อ ๕๙
๕,๘๐๐
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

๖๔,๐๐๐
๙,๕๐๐
๑๓,๐๐๐
๕,๘๐๐

๑
๒
๑
๑
๑๑

๖๔,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๕,๘๐๐
๒๙๙,๘๐๐

กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ที่
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ต่าง ๆ
ราคาอ้างอิง
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยีห่ ้อ รวมทัง้ เว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
(บาท)
1 ตูส้ าหรับจัดเก็บเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ร้าน เอส.พี.คอมพิวเตอร์ ร้าน สกล คอมพิวเตอร์ http://www.rackserveronline.c
๓,๔๐๒.๖๐
และอุปกรณ์ (Rack 6U)
(ลพบุร)ี
(เพชรบูรณ์)
om/product/d-38.html
ยีห่ ้อ GERMANY-RACK 6U ยีห่ ้อ GERMANY Rack
Server
ราคา 6,550 บาท

ราคา 6,800 บาท

ราคาอ้างอิง
จานวน (เครือ่ ง) รวม (บาท)
(บาท)

จานวน
(เครือ่ ง)
๑

วงเงินรวม (บาท)

หมายเหตุ

๓,๔๐๒.๖๐

ยีห่ ้อ Rack Wall Mount 6U
WR-6606
ราคา 3402.6 บาท
(ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
รวมจานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์

๓,๔๐๒.๖๐
๓๐๓,๒๐๒.๖๐

กรรมการ (น.ส.วิริยาฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย อีกทั้ง 1 เว็บไซต์ และใช้ราคาต่าสุด
เป็ น เกณฑ์ร าคาอ้ างอิง ในการพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ ส าหรับตู้ส าหรับ จัดเก็บเครื่องคอมพิว เตอร์ และอุ ปกรณ์
(Rack 6U) ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงได้มีการสืบราคาจานวน 3 ราย
และ 1 เว็บไซต์รายละเอียดดังตารางข้างต้น โดยใช้ราคาต่าสุดคือ 3402.6 บาท เป็นราคาอ้างอิง
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่ างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหิ น
ดาเนินการโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เป็นเงิน 303,202.60 บาท สาหรับตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (Rack 6U) ให้ใช้ราคาต่าสุดคือ 3402.6 บาท เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/5. เทศบาล...

-85. เทศบาลเมืองลพบุรี
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า เทศบาลเมืองลพบุรี ได้เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี ได้เสนอโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้ อมอุป กณ์และติดตั้งของศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลเมืองลพบุรี จานวน 6 รายการ เป็นเงิน 348,800 บาท
(สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2560 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ณ มีนาคม 2560
ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ที่

รายการ

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

ราคา MDE
(บาท)

ราคาอ้างอิง
(บาท)

จานวน
(เครือ่ ง)

วงเงินรวม
(บาท)

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

CCTV ปี 60 ข้อ 1

23,000

23,000

8

184,000

๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
๓ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านโครงข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
๕ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
๖ โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) 55 นิ้ว

CCTV ปี 60 ข้อ 2

33,000

33,000

2

66,000

CCTV ปี 60 ข้อ 10
64,000
CCTV ปี 60 ข้อ 11
9,500
Computer ปี 60 ข้อ 58
2,800
ข้อ ๕.๕.๒ (สานักงบประมาณ)
13,000
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

64,000
9,500
2,800
13,000

1
2
1
1
15

64,000
19,000
2,800
13,000
348,800

ผู้แทน ทม. ลพบุรี (นางสันทัดฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี
จาเป็นต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามอาคารเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 10 จุด เพื่อรักษา
ความปลอดภัยของเด็ก ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กจากพวกมิจฉาชีพและเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุและเป็นหลักฐานสาคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการระวังป้องกัน รักษาความปลอดภัย
แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี
ดาเนินการโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกณ์และติดตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี
จานวน 6 รายการ เป็นเงิน 348,800 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
5.2 กองประปา ได้เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด จานวน
2 รายการ รวมเป็นเงิน 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย อีกทั้ง 1 เว็บไซต์ และใช้ราคาต่าสุดเป็นเกณฑ์ราคา
อ้างอิงในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
/กรณีไม่มีราคา...

-9กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ที่
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยีห่ ้อ รวมทัง้ เว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
บ.เวริสมาร์ท เทคโนโลยี บ.ดิ เอ็กแซค พริ้นท์ติ้ง http://www.barcoderetai
1 เครือ่ งจดหน่วยน้าแบบมือถือ
น้าซอร์ฟแวร์
ากัด
จากัด
ยีห่ ้อ Point Mobile
ยีห่ ้อจSAM4S
ยีห่ ้อ Intermec
l.co.th/products/product
รุน่ PM60
_detail.php?id=002319
รุน่ SHR1000
รุน่ CN 70
ราคา 65,000 บาท
ราคา 65,500 บาท ราคา 75,000 บาท ยีห่ อ้ Zebra รุน่ MZ220

ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(เครือ่ ง)
65,000
5

วงเงินรวม หมายเหตุ
(บาท)
325,000

ราคา 75,000 บาท
2 เครือ่ งพิมพ์พกพาแบบไร้สาย

น้าซอร์ฟแวร์
ยีห่ ้อ Zebra
รุน่ IMZ320
ราคา 30,000 บาท

บ.เวริสมาร์ท เทคโนโลยี บ.ดิ เอ็กแซค พริ้นท์ติ้ง
จากัด
จากัด
ยีห่ ้อ BIXOLON
ยีห่ ้อ Intermec

รุน่ SPP-R300

รุน่ PB 32

http://www.barcoderetai
l.co.th/products/product
_detail.php?id=002359

๓๐,๐๐๐

๕

150,000

ราคา 30,100 บาท ราคา 31,000 บาท ยีห่ อ้ Zebra รุน่ IMZ320
ราคา 35,000 บาท
รวมจานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์

475,000
475,000

ฝ่า ยเลขาฯ จากการสื บราคาดังกล่ า วข้างต้ น เครื่ องจดหน่ว ยน้าแบบมือ ถือ ราคาต่าสุ ด
ราคาเครื่องละ 65,000 บาท และเครื่องพิมพ์พกพาแบบไร้สาย ราคาต่าสุด ราคาเครื่องละ 30,000 บาท เห็นควรใช้
ราคาดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา
ผู้แทน ทม.ลพบุรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เครื่องจดหน่วยน้าแบบมือถือ จานวน 5 เครื่อง นามาใช้
สาหรับจดหน่วยน้าประปาแต่ละครัวเรือนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการจัดหาทดแทนเครื่องเดิม
ปี พ.ศ. 2553 เครื่องพิมพ์พกพาแบบไร้สาย จานวน 5 เครื่อง นามาใช้สาหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปาแต่ละ
ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการจัดหาทดแทนเครื่องเดิม ปี พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณากั นอย่ างกว้างขวางและเห็ นชอบในหลั กการให้ กองประปา เทศบาลเมื องลพบุ รี
ดาเนินการโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 475,000 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้เครื่องจดหน่วยน้าแบบมือถือ ให้ใช้ราคาต่าสุด ราคาเครื่องละ 65,000 บาท และ
เครื่องพิมพ์พกพาแบบไร้สาย ราคาต่าสุด ราคาเครื่องละ 30,000 บาท เป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา ทั้งนี้ให้ดาเนินการ
จัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
6. เทศบาลตาบลลานารายณ์
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า เทศบาลตาบลลานารายณ์ ได้เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
6.1 กองช่างและสถานธนานุบาล ได้เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้สาหรับงาน
กองช่างและสถานธนานุบาล จานวน 6 รายการ เป็นเงิน 103,500 บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ
ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
1
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สนั้
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

Computer ปี 60 ข้อ 7
Computer ปี 60 ข้อ 9
Computer ปี 60 ข้อ 37
Computer ปี 60 ข้อ 40
Computer ปี 60 ข้อ 56
Computer ปี 60 ข้อ 58

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
(บาท)
(บาท)
16,000
16,000
30,000
30,000
22,000
22,000
7,900
7,900
3,000
3,000
2,800
2,800
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

จานวน
(เครือ่ ง)
2
1
1
1
2
2
9

รวม (บาท)
32,000
30,000
22,000
7,900
6,000
5,600
103,500

/มติที่ประชุม...

- 10 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้กองช่างและสถานธนานุบาล เทศบาล
ตาบลลานารายณ์ ดาเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้สาหรับงานกองช่างและสถานธนานุบาล จานวน
6 รายการ เป็นเงิน 103,500 บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่ งครัด คานึ งถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และให้ มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
6.2 สานักปลัด ได้เสนอโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 3 รายการ
เป็นเงิน 612,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพัน บาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
๓ ตูส้ าหรับจัดเก็บเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
(บาท)
(บาท)
CCTV ปี 60 ข้อ 2
๓๓,๐๐๐
๓๓,๐๐๐
CCTV ปี 60 ข้อ 9
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
Computer ปี 60 ข้อ 25
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

จานวน
(เครือ่ ง)
๑๖
๒
๒
๒๐

รวม (บาท)
๕๒๘,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๖๑๒,๐๐๐

ผู้แทน ทต.ลานารายณ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทต. ลานารายณ์ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ภายในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลล านารายณ์ จ านวน 40 จุ ด เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้จะดาเนินจะติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมจากระบบเดิม
จานวน 16 จุ ด โดยแบ่งออกเป็นบริ เวณสานักงาน ทต.ลานารายณ์ จานวน 8 จุด และบริเวณสนามกีฬาเทศบาลฯ
แห่ งที่ 2 จ านวน 8 จุ ด เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ เป็ น อุ ป กรณ์ รั ก ษาความปลอดภั ย และป้ อ งกั น เหตุ ร้ า ยต่ า งๆ ที่ อ าจจะเกิ ด
ความเสียหายต่อการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลลานารายณ์
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้สานักปลัด เทศบาลตาบลลานารายณ์
ดาเนินการโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจานวน 3 รายการ เป็นเงิน 612,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่น สองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า
ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรีการจัดหาครุภัณฑ์
จะต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1.1) การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของอุ ป กรณ์ (Hardware) จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมรวมทั้ง ได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลั งงาน ด้านการป้องกันการรบกวน
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
1.2) การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องพิจารณาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน
ด้านระบบการหรือบริ หารงานที่มีคุณภาพ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ด้านการป้องกันการรบกวน
ของคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ จ ะไปรบกวนอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน นอกจากนี้
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.onvif.org
/2) หลังจาก

- 11 2) หลั งจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ ว ขอให้ หน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
3) กระทรวงมหาดไทย แจ้ งว่ า “กรณี โครงการผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ ว
คุณลั กษณะที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบเป็ น คุ ณลั ก ษณะขั้น ต่าภายในราคาที่ กาหนด เมื่อมี ประกาศเผยแพร่ ออกมาใหม่
หน่ ว ยดาเนิ น การต้องพิจ ารณาทบทวนคุณลักษณะพื้นฐานและราคาให้เหมาะสมสอดคล้ องกับประกาศฉบับล่ าสุ ด
และกาชับให้หน่วยจั ดหาพิจารณาดาเนิ นการในส่ วนของงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก””
- เลิกประชุม เวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

