รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕60
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายนที

มนตริวัต

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

น.ส. พรรษณพร จันทร์ดี
นายสุทัศน์
ศิริพจนากร
นายวิทยา
จาปาแขม
จ.ส.อ. พีระพร จาปา
นางกานต์สกุล เสงี่ยม
นายอานวย
ภาชนะปรีดา

9. น.ส. วิริยา

ใจหนักแน่น

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี

นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6
สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (CIO)
3. ผศ.ดร. อุไร
เงินงอก
4. นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
5. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พ.ต.ท. วัฒนา ลังกาทรง
๒. ร.ต.ท. คารม

ปานศิลป์

กรรมการและเลขานุการ
ประธานที่ประชุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สารวัตรฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
รองสารวัตร (ป้องกันและปราบปราม) สถานีตารวจภูธรท่าหิน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองกากับการสืบสวน ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ผมเป็นประธานแทน
1.2 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ประกาศใช้ เ กณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560
เป็นต้นไป

1.3 กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
กล้องฦโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวั ดและ/กลุ่มจังหวัด
จะต้องเสนอคณะกรรมการ ดังนี้
1.3.1 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะวงเงิน
ส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
1.3.2 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยต้อง
ผ่านการเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดก่อน
ที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้หน่วยงานดาเนินโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
3.1 หน่ วยงานที่ดาเนินการจัดหาระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 3 หน่วยงาน
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยขุนราม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และองค์การบริหารส่วน
ตาบลทะเลชุบศร อยู่ระหว่างดาเนินการประสานอาเภอและตารวจในพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 องค์การบริห ารส่ วนตาบลโพธิ์ตรุ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน
117,800 บาท อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภา เพื่อขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 สาหรับโปรแกรม
สาเร็จรูปหน่วยงานพิจารณาแล้วขอยกเลิกการจัดหาโปรแกรมสาเร็จรูป
ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้ง ว่า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะต้องนา
โครงการจั ดหาระบบคอมพิว เตอร์ /ระบบกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิด (CCTV) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดฯ ดังนี้
/1. ตารวจภูธร...

-31. ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
โครงการจั ด หาระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและเส้ น ทาง
การท่องเที่ยว จานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,513,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงขอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา ดังนี้
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี 2559 ทีป่ ระกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ลาดับ
รายการ
ข้อ (ตามเกณฑ์ MDE)
๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3
8
๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
12
๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
13
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 ทีป่ ระกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
9
๕ ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)
25
๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
30
๗ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
58
๘ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
60

ราคา MDE
43,000.00
74,000.00
9,400.00

ราคาอ้างอิง
43,000.00
74,000.00
9,400.00

30,000.00
18,000.00
21,000.00
2,800.00
13,000.00
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ฯ ทีป่ ระกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
ลาดับ
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ตา่ ง ๆ(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยีห่ อ้ รวมทัง้ เว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
ราคาอ้างอิง
๙ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
รวมทัง้ เว็บไซต์
250,000.00
ชื่อบริษทั /ยีห่ อ้ และรุ่น
ชื่อบริษทั /ยีห่ อ้ และรุ่น
ชื่อบริษทั /ยีห่ อ้ และรุ่น
สาหรับจับทะเบียนรถยนต์ ความละเอียด
(อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
3 ล้านพิกเซล
บ.ยู ซัพพลาย แอนด์ คอมมู
บ.เพิร์สเอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด บ.ดิจิตอลเฟิร์ส แอนด์ เซอร์วสิ http://www.dahuathailand
นิเคชั่น จากัด
จากัด
.com/16536410/itc302rf1a
ยี่ห้อ Dahua รุ่น
ยี่ห้อ AXIS รุ่น P1357-E
ยี่ห้อ United รุ่น
ยี่ห้อ ITC รุ่น ITC302-RF1A
ITC302-RF1A
UD-LPR5031IR
ราคา 250,000 บาท
ราคา 270,000 บาท
ราคา 300,000 บาท
ราคา 265,000 บาท
๑๐ ชุดควบคุมบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด บ.ยู ซัพพลาย แอนด์ คอมมู
บ.เพิร์สเอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด บ.ดิจิตอลเฟิร์ส แอนด์ เซอร์วสิ http://www.dahuathailand
370,000.00
และวิเคราะห์ทะเบียนรถยนต์อตั โนมัติ
นิเคชั่น จากัด
จากัด
.com/16536302/dss7016
ยี่ห้อ Dahua รุ่น DSS7016 ยี่ห้อ Geovision รุ่น GV VMS ยี่ห้อ United รุ่น UD-VMs510
ยี่ห้อ DSS รุ่น DSS7016
ราคา 450,000 บาท
ราคา 370,000 บาท
ราคา 370,000 บาท
ราคา 390,000 บาท
รวมจานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

30,000.00
18,000.00
21,000.00
2,800.00
13,000.00

จานวน
123
8
25

วงเงินรวม
5,289,000.00
592,000.00
235,000.00

3
2
2
25
3

90,000.00
36,000.00
42,000.00
70,000.00
39,000.00
6,393,000.00

จานวน
3

วงเงินรวม
750,000.00

1

370,000.00

หมายเหตุ

1,120,000.00
7,513,000.00

ประธาน จากการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งขอ
สังเกตว่า การจัดทาโครงการครั้งนี้มี 2 ส่วนคือ 1) ส่วนที่เป็นการจัดหาส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
การจัดหารตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทั ศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ 2) ส่ วนที่เป็ นอุป กรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีที่ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้ นฐานของ
กระทรวงดิจิทัลฯ จานวน 2 รายการ คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สาหรับจับทะเบียนรถยนต์
ความละเอียด 3 ล้านพิเซล จานวน 3 ตัว และชุดควบคุมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
วิเคราะห์ ทะเบี ย นรถยนต์อัตโนมัติ 1 ชุด ตามแนวทางปฏิบัติ การจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ ของกระทรวง
มหาดไทย กรณีที่ครุภัณฑ์ไม่มีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิ ทัลฯ ให้สืบราคา
อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่าสุดเป็น ราคากลางในการอ้างอิง ทั้งนี้คุณลักษณะพื้นฐานของ
ผลิตภัณฑ์ที่นามาเปรียบเทียบต้องมีคุณลักษณะที่เ ท่ากันหรือใกล้เคียงกัน หากไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เช่น
อุปกรณ์ดังกล่าวมีขายเพียงยี่ห้อเดียว หรือมีความจาเป็นต้องระบุยี่ห้อเพื่อความเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่
ให้เปรียบเทียบราคา จานวน 3 บริษัท ทั้งนี้ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้ง 3 บริษัท
นายอานวยฯ กล่าวว่าการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องคานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
จะต้อ งพิจ ารณาจากผู้ ผ ลิ ต ที่ได้รั บ มาตรฐานด้านระบบการหรือบริห ารงานที่มี คุณภาพ ความเป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
/อีกทั้ง...

-4อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบ
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.onvif.org
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการรายการที่ 1 – 8 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ
ตามที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ ก าหนด จ านวนเงิ น 6,393,000 บาท และรายการที่ 9 เห็ นชอบให้ ใ ช้ ร าคา
250,000 บาทเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา และและรายการที่ 10 เห็นชอบให้ใช้ราคา 370,000 บาท
เป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

