รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕61
วันพุธที่ 25 เมษายน ๒๕61 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายผดุงศักดิ์

หาญปรีชาสวัสดิ์ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (CIO))
2. ผศ.ดร. อุไร เงินงอก
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
4. นายสุทัศน์
ศิริพจนากร แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
5. นายพงศ์สรรค์ ประดับรัตน์ แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
6. น.ส. พรรษณพร จันทร์ดี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
7. นายอาทิตย์ แสงคา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
8. จ.ส.อ. พีระพร จาปา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
9. นายอานวย ภาชนะปรีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
10. น.ส. วิริยา
ใจหนักแน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
3. นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
4. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พ.ต.อ. ธวัชชัย ไทรกระจ่าง

ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
๒. ร.ต.ต.กิตติพงศ์ ชูติวัตร
รองสารวัตรฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
๓. นางเพชลดา กมลพันธ์
หัวหน้าสานักปลัด แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง
๔. นางสาวพจนา กิจสุขชัยพรหมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางพึ่ง แทนนายกองค์การบริหารตาบลบางพึ่ง
๕. นายยงยุทธ
เหมือนพลอย ผู้อานวยการกองช่าง แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง
๖. นายวราวุฒิ
มะเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดภารกิจสาคัญจึงได้มอบหมายให้มาเป็นประธาน

การประชุมแทน
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 4 หน่วยงาน และมีผลการดาเนินการ
ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. เทศบาลตาบลโคกสาโรง : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน
191,300 บาท
2. องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้ วยหิ น : โครงการติดตั้งระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 299,100 บาท
3. เทศบาลเมืองลพบุรี จานวน 2 โครงการ ดังนี้
3.1 โครงการโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน
335,800 บาท
3.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 475,300 บาท
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกล้วย
3. เทศบาลตาบลลานารายณ์
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 6 หน่วยงาน ซึ่งได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วม
ชี้แจงรายละเอียดการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ด้วย และขอดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง เสนอโครงการจัดให้ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ เป็นเงิน 106,900 บาท (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้ว น) ซึ่งฝ่ ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
/กรณีตรงตาม...

-3กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สาหรับงานประมวลผล
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

ข้อตามเกณฑ์

Computer ข้อ 8
Computer ข้อ 9
Computer ข้อ 11
Computer ข้อ 39
Computer ข้อ 41

ราคา MDE ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
22,000 22,000
2
30,000
30,000
1
21,000
21,000
1
4,300
4,300
2
3,300
3,300
1
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
7

รวม (บาท)
44,000
30,000
21,000
8,600
3,300
106,900

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง
ดาเนินการโครงการจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ เป็นเงิน
106,900 บาท (หนึ่ งแสนหกพั น เก้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ทั้งนี้ ให้ ด าเนินการจั ดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ ของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คานึ งถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
2. องค์การบริหารส่วนตาบลบางพึ่ง
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ ง ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางพึ่ ง เสนอโครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ส านั ก งาน จ านวน 3 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 111,000 บาท (หนึ่ ง แสนหนึ่ ง หมื่ น หนึ่งพันบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่

รายการ

๑ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
๒ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
๓ เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

ราคา MDE ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
Computer ข้อ 7
16,000
16,000
4
Computer ข้อ 9
30,000
30,000
1
Computer ข้อ 49
17,000
17,000
1
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
6
ข้อตามเกณฑ์

รวม (บาท)
64,000
30,000
17,000
111,000

กรรมการ (นายธีระพรฯ) ได้ให้ข้อเสนอว่า หน่วยงานควรพิจารณาจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า
ควบคูก่ ับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางพึ่ง
ดาเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสานักงาน จานวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง เสนอโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด
(CCTV) พร้อมติดตั้ง จานวน 5 จุด จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 364,900 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจาปี พ.ศ. 2560 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ณ มกราคม 2561 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
/กรณีตรงตาม...

-4กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2
3
๔
๕

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จอโทรทัศน์ LED TV ขนาด 40 นิ้ว

ข้อตามเกณฑ์

ราคา MDE
(บาท)

ราคาอ้างอิง
(บาท)

จานวน
(เครือ่ ง)

รวม (บาท)

CCTV ข้อ 2

33,000

33,000

8

264,000

CCTV ข้อ 10
CCTV ข้อ 30
Compute rข้อ 58

64,000
21,000
2,800
13,100

64,000
21,000
2,800
13,100

1
1
1
1

64,000
21,000
2,800
13,100

รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

12

364,900

บัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักงบประมาณ
ม.ค. 61 ข้อ 5.5

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 ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง
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
5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,100 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2
3
๔
๕

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จอโทรทัศน์ LED TV ขนาด 40 นิ้ว

ข้อตามเกณฑ์

ราคา MDE
(บาท)

ราคาอ้างอิง
(บาท)

จานวน
(เครือ่ ง)

รวม (บาท)

CCTV ข้อ 2

33,000

33,000

8

264,000

CCTV ข้อ 10
CCTV ข้อ 29
Compute rข้อ 58

64,000
6,200
2,800
13,100

64,000
6,200
2,800
13,100

1
1
1
1

64,000
6,200
2,800
13,100

รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

12

350,100

บัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักงบประมาณ
ม.ค. 61 ข้อ 5.5

ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4. ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี เสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ตามจุดเสี่ย ง ในเขตตารวจภูธรจั งหวัดลพบุรี จานวน 10 รายการ เป็นเงิน 1,569,200 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นโครงการตามแผนงานบูรณการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
บู ร ณาการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จั ง หวั ด ลพบุ รี ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์
/ราคากลาง

-5ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้น ฐานของระบบกล้ องโทรทัศน์ ว งจรปิ ด ประจาปี พ.ศ. 2560 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
ณ มีนาคม 2560 และมีรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ซึ่งได้แจกเอกสาร
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ กาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ

ราคา MDE

ข้อตามเกณฑ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
ตูส้ าหรับจัดเก็บเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 kVA
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว

CCTV ข้อ 8
CCTV ข้อ 9
CCTV ข้อ 10
CCTV ข้อ 11
Computer ข้อ 25
Computer ข้อ 58
Computer ข้อ 60
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์สานัก
งบประมาณ ม.ค. 61
ข้อ 5.5

ราคาอ้างอิง

55,000
24,000
64,000
9,500
18,000
2,800
13,000
13,100

55,000
24,000
64,000
8,000
18,000
2,800
13,000
13,100

จานวน
(เครือ่ ง)
22
1
1
10
1
10
1
2

รวมจานวนเงิน ตามเกณฑ์

วงเงินรวม
1,210,000
24,000
64,000
80,000
18,000
28,000
13,000
26,200

48

กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
ที่
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ ต่ าง ๆ
ราคาอ้างอิง
1 Fiber Optic Switch ขนาด 24 ช่อง
บ.ดิจิตอลเฟิรส์ แอนด์ บ.เพิรส์ เอ็นเตอร์
บ.ทีเอ็มที คอนเน็ค http://www.thaiinternetw 66,000
ork.com/nasshop/9077เซอร์วสิ เน็ทเวิรด์ จากัด
ไพรส์ จากัด
ซิสเต็ม จากัด

1,463,200

จานวน
1

วงเงินรวม
66,000

cisco-ws-c3650-24ts-sstandalone-with-optionalstacking-24-10-1001000-ethernet-and4x1g-uplink-ports.html

2 100 Base-LX SFP LC Singlemode

ยีห่ ้อ HP รุน่
ยีห่ ้อ Level-1 รุน่
E-2520-8G-POE
FGP-1000
66,000 บาท
120,000 บาท
บ.ดิจิตอลเฟิรส์ แอนด์ บ.เพิรส์ เอ็นเตอร์
เซอร์วสิ เน็ทเวิรด์ จากัด
ไพรส์ จากัด

Link รุ่น UT1310-20
2,000 บาท

Level-1 รุ่น
GVT-0301
3,500 บาท

ยีห่ ้อ Cisco รุน่
ยีห่ ้อ Cisco รุน่
SRW2008P-K9
WS-C3650-24TS-S
75,000 บาท
79,370 บาท
บ.ทีเอ็มที คอนเน็ค http://www.thaiinternetw
ซิสเต็ม จากัด ork.com/nasshop/9625-

Cisco รุ่น GLC-LH
3,500 บาท

๒,๐๐๐

20

๔๐,๐๐๐

cisco-mgbsx1-gigabit-sxmini-gbic-sfptransceiver.html
Cisco รุ่น MGBSX1
3,667 บาท

รวมจานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์

๑๐๖,๐๐๐
๑,๕๖๙,๒๐๐

/ฝ่ายเลขาฯ...

-6ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งอย่างน้อย 1 เว็บไซต์ และใช้ราคาต่าสุด
เป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา พร้อมทั้งระบุเหตุผล/ความจาเป็นที่ต้ องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอเชิญผู้แทนตารวจภูธร
ชี้แจงโครงการดังกล่าว
ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดฯ (พ.ต.อ. ธวัชชัยฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีราคา
ตามเกณฑ์ฯ มีจานวน 2 รายการ คือ 1) Fiber Optic Switch ขนาด 24 ช่อง และ 2) 100 Base-LX SFP LC Singlemode
เหตุผลที่จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากจุดเชื่อมต่อสัญญาณทั้ง 10 จุด มีระยะทางที่ไกลจากศูนย์ควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์ควบคุมห้อง 191 ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี จึงมีความจาเป็นต้องใช้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณดังกล่าวที่มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณชนิดใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) ในการเชื่อมต่อสัญญาณ
ซึ่งคุณสมบัติของสายสัญญาณชนิดใยแก้วนาแสงมีการลดทอนสัญญาณที่ต่ามากทาให้ได้ภาพที่มีความคมชัด สามารถใช้
งานได้ไกลหลายๆ กิโลเมตรเมื่อเทียบกับสาย LAN ซึ่งไม่เหมาะกับระยะทางไกล เนื่องจากมีการลดทอนสั ญญาณลงตาม
ระยะทางของความยาวสายทาให้ได้ภาพที่มีความคมชัดลดลง ทั้งนี้ได้มีส่วนราชการที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ได้นาครุภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ทาให้ระบบเกิดประสิทธิภาพสูง
ฝ่ายเลขาฯ จากการสืบราคาดังกล่าวข้างต้น 1) Fiber Optic Switch ขนาด 24 ช่อง ราคา
ต่าสุด เป็นเงิน 66,000 บาท และ 2) 100 Base-LX SFP LC Singlemode ราคาต่าสุด เป็นเงิน 2,000 บาท เห็น
ควรใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ดาเนิน
โครงการติดตั้ งกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิ ด (CCTV) ตามจุดเสี่ ยง ในเขตตารวจภูธ รจังหวัดลพบุรี จานวน 10 รายการ
เป็นเงิน 1,569,200 บาท บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) สาหรับ 1) Fiber Optic Switch
ขนาด 24 ช่อง ราคาต่าสุด เป็นเงิน 66,000 บาท และ 2) 100 Base-LX SFP LC Singlemode ราคาต่าสุด
เป็นเงิน 2,000 บาท เห็นควรใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายเลขา มีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ หากหน่วยงานใดต้องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
จะต้ อ งส่ ง เรื่ อ งเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี พิจารณาก่อนดาเนินการจัดหาทุกครั้ง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วจึงนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายต่อไป หากหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติจะไม่พิจารณา ทั้งนี้ ขอฝากท้องถิ่น
จังหวัดช่วยดาเนินการด้วย
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) การจัดหา...

-71.2) 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) 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 โดยเคร่ งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก””
- เลิกประชุม เวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-8ประธาน แจ้งให้ท้องถิ่นจังหวัดฯ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยจะต้อ งตรวจสอบรายการส่วนที่เป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ก่อนหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้นๆ
ดังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้นๆ รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขาฯ ทาหนังสือซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามดังกล่าวข้างต้น

