รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 4/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
2. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
3. นายสุทัศน์
ศิริพจนากร แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
4. น.ส.กัญญาพัชร จันทร
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
5. น.ส.พรรษณพร จันทร์ดี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
6. นายอาทิตย์ แสงคา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
7. นายสมเดช
จันทร์หอม
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
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. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
4. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกรกนก
๒. นางวัชราภรณ์
๓. นางสมสมร
๔. จ.ส.อ. พีระพร
๕. น.ส.กัญญาณัฐ
๖. ว่าที่ ร.ท.สมเดช
๗. ส.อ. คนองเดช

สนใจ
พละกลาง
เค้าเจริญ
จาปา
ด้วงชนะ
จันทร์หอม
ถนอมศรี

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
ผู้อานวยการกองคลัง แทนนายองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง แทนนายองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แทนนายกเทศมนตรีตาบลลานารายณ์
รองปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ
สานักงานเทศบาลตาบลลานารายณ์

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดภารกิจสาคัญ จึงมอบหมายให้ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (CIO) เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ฝ่ายเลขาฯ จากการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้มี มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ตารวจภูธร
จังหวัดลพบุรี ดาเนินการตามโครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว
(เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) รวมเป็นเงิน 7,513,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น สามพันบาทถ้วน)
จากการประสานกับ ร.ต.ท. คารม ปานศิลป์ รองสารวัตร (ป้องกันและปราบปราม) สถานีตารวจภูธรท่าหิน ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ กองกากับการสืบสวน ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี แจ้งว่าโครงการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2560
ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

เลขานุการ ฯ แจ้งว่า ส่ วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 6 หน่วยงาน
และขอดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. สานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่าสานักงานที่ดินได้เสนอโครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ขนาดกระดาษ A3
ในส านั กงานที่ ดิ นอ าเภอส าหรั บระบบบริ การประชาชนขอส าเนาภาพลั กษณ์เอกสารสิ ทธิที่ ดินต่างส านักงานที่ ดิ น
เป็นโครงการที่กรมที่ดิน จัดสรรงบประมาณมาให้ เป็นเงิน 40,000 บาท ในการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด
กระดาษ A3 จานวน 1 เครื่อง จากการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ปรากฏว่า เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 ไม่มีใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะต้อง
สืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย และ 1 เว็บไซต์ จากการสืบราคาดังกล่าว ปรากฏว่า หจก. วี.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์
เสนอราคาต่าสุด เป็นเงิน 40,000 บาท ทั้งนี้ได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
/กรณีไม่ตรง...

-3กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
การสืบราคาจากท้องตลาดรวมทัง้ เว็บไซต์ ต่ างๆ
ที่

(เปรียบเทียบอย่างน้ อย 3 ราย/3 ยีห่ ้อ รวมทั้งเว็บไซต์ อย่างน้ อย 1 เว็บไซต์ )

รายการ

1 เครือ่ งสแกนเนอร์ ขนาดกระดาษ A3

ชือ่ บริษัท/
ชือ่ บริษัท/ราคา
ชือ่ บริษัท/ราคา
เว็บไซต์/ราคา
ราคา
หจก. วี.เค.โอ.เอ ร้าน มายคอม บ.ไมโคร ซิสเต็ม http://portal.
weloveshopping.com/p
เซ็นเตอร์
คอร์เปอร์เรชัน่
roduct/ L90496632
จากัด
ยีห่ ้อ Plustek
รุน่ OpticPro
40,000 บาท

ยีห่ ้อ HP
ยีห่ ้อ EPSON
รุน่ N9120 รุน่ DS-50000
46,000
55,000 บาท
บาท

ราคาอ้างอิง

จานวน

40,000

1

รวม (บาท)
40,000

ยีห่ ้อ Plustek
รุน่ OpticPro
40,485.98 บาท

รวมเป็นเงิน (บาท)

40,000

ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่าการจัดหาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรมที่ดินให้งบประมาณ
กับสานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีดาเนินการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ขนาดกระดาษ A3 ซึ่งในกรณีที่ครุภัณฑ์ไม่มีใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ฯ ให้ สืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย และ
1 เว็บไซต์ และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีดาเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สแกนเนอร์ ขนาด
กระดาษ A3 โดยใช้ราคา 40,000 บาท เป็นราคาอ้างอิงในการจั ดหา ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
2. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ ง ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แคได้ เ สนอโครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 152,300 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบ
เอกสารต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
9

ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จานวน

รวม (บาท)

22,000

22,000

3

66,000

2 เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน

10

16,000

16,000

1

16,000

3 เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)

43

15,000

15,000

1

15,000

4 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
5 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

47
58

7,700
2,800

7,700
2,800

5
6

38,500
16,800
152,300

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

ประธาน ตั้งข้อสังเกตว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแคจะนาไปใช้งานใด ขอให้หน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติม
ผู้แ ทน อบต.ท่ า แค ชี้ แ จงว่ า เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง จัดหาให้กับสานักปลัดเพื่อใช้จัด ข้อมูลบริหารราชการ สั่งการ
ตรวจสอบ สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านพร้ อ มปั ญ หา/อุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ
อีก 2 เครื่อง จัดหาให้กับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อจัดทาเอกสารทั่วไป งานธุรการต่างๆ การจัดทา
/ข้อมูล...

-4ข้อมูลในโปรแกรมทางการศึกษา เช่น โภชนาการเด็กนักเรียน ระบบสารสนเทศทางการศึกษา สถิติต่างๆ การจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา สื่อการเรี ยนการสอนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ประเพณี งานผลิต ตัดต่อ และจัดทาสื่อวีดิทั ศน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ผู้ช่วยฝ่ายเลขา ฯ (น.ส.วิริยาฯ) ชี้แจงว่า การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท ในเกณฑ์ราคากลางฯ ระบุว่าลักษณะการ
ใช้งานของครุภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะกับงานด้านการคานวณผลทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
งานประมวลผลข้ อ มู ล ทางสถิ ติ งานแปลโปรแกรมระดั บสู ง งานสร้ า งแบบจ าลองต่ า ง ๆ เป็ นต้ น และเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท เหมาะกับงานป้อนข้อมูล
หรือแสดงผลทั่วไป งานเอกสารในสานักงาน งานสืบค้นข้อมู ล งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอย่างชัดเจน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
ดาเนินโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน
2 เครื่ องๆ ละ 16,000 บาท ส าหรั บรายการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานเสนอ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 140,300 บาท
(หนึ่งแสนสี่ หมื่น สามร้อยบาทถ้ว น) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัส ดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด
คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ ง ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลชอนสมบู ร ณ์ ไ ด้ เ สนอโครงการจั ด ซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 150,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี
พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network Camara) แบบที่ 1
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
4 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
5 เครือ่ งสารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
6 (cctv)
11 (cctv)
13 (cctv)
57
(computer)
58
(computer)

ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จานวน

รวม (บาท)

22,000

22,000

5

110,000

24,000
9,400
4,000

24,000
9,400
4,000

1
1
1

24,000
9,400
4,000

2,800

2,800

1

2,800
150,200

/ประธาน...

-5ประธาน จากการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลชอนสมบูรณ์
เป็นการดาเนินโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ชอนสมบูรณ์ หน่วยงานได้มีการประสานกับอาเภอและตารวจในพื้นที่หรือไหม เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ผู้แทน อบต.ชอนสมบูรณ์ ชี้แจงว่าโครงการติดตั้งระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขป้ องปรามปัญหายาเสพติด การก่อ
อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ได้ประสานแจ้งกับอาเภอและสถานีตารวจ
ในพื้นที่แล้วว่าจุดติดตั้งดังกล่าวไม่มีความซ้าซ้อน และหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของ อบต. ได้
กรณีที่เกิดภัยในพื้นที่ เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลั ก การให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลชอนสมบู ร ณ์ ด าเนิ น การโครงการจั ด ซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จานวน 5 รายการ (เฉพาะส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 150,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4. องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศรได้เสนอโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) (เพิ่มเติม) เป็นเงินทั้งสิ้น 15,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจัดหา
ครุภัณฑ์เพิ่มเติมจากโครงการเดิม เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 และที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดหาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศรไม่ได้นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA เข้าที่ประชุม ในวันนี้จึงได้นาครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการเข้าที่ประชุม
และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ.
2559 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
2 เครือ่ งสารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
13 (cctv)
59
(computer)

ราคา MDE
9,400
5,800

ราคาอ้างอิง
9,400
5,800

จานวน
1
1

รวม (บาท)
9,400
5,800
15,200

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศรจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,400 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า
1 kVA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท เพิ่มเติมตามโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิ้น 15,200 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการ
โดยเคร่ งครั ด คานึ งถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และให้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/5. เทศบาล...

-65. เทศบาลตาบลลานารายณ์
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่าเทศบาลตาบลลานารายณ์ได้ เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรั บงานทะเบีย นราษฎร์ สานั กปลั ด และคอมพิว เตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานส านักงานกองคลัง เป็นเงินทั้งสิ้ น
132,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน
2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
3 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
4 เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2
(33 หน้า/นาที)
5 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
6 เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
10
30
40

ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จานวน

รวม (บาท)

16,000
21,000
7,900

16,000
21,000
7,900

2
1
1

32,000
21,000
7,900

43

15,000

15,000

1

15,000

49
52

17,000
20,000

17,000
20,000

1
2

17,000
40,000
132,900

กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ (นายกนกพัจน์ฯ ) ตั้งข้อสั งเกตว่าอุปกรณ์กระจายสั ญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,200 บาท คุณลักษณะเหมือนกัน แต่ในแบบที่ 2 รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
8,000 Mac Address สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ หรือ Remote
เพื่อเปิด-ปิด ได้ ไม่ทราบว่าทางหน่วยงานมีความจาเป็นต้องบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser
หรือไม่อย่างไร
ผู้แ ทน ทต.ล านารายณ์ (ส.อ. คนองเดชฯ) ชี้ แ จงว่ า จากการประสานกั บ กรมการ
ปกครอง และบริษัท คอนโทรล ดาต้า ผู้ดูและระบบงานทะเบียนราษฎร์ได้แนะนาว่าควรใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท เพื่อรองรับการบริการของ Application หรือระบบ
ที่จะปรับปรุงในอนาคต ซึ่งอุปกรณ์ตัวเดิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
ประธาน ตั้งข้อสั งเกตว่า การจัดหาอุปกรณ์กระจายสั ญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท ได้มีหนังสือสั่งการจากกรมการปกครองหรือไม่ว่าให้จัดหาตามรายการ
ดังกล่าวหากซื้อมาใช้งานแล้วไม่เต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จะทาให้เกิดความไม่คุ้มค่า ตามที่หน่วยงานกล่าวว่า
เพื่อรองรับระบบที่จ ะปรั บปรุงในอนาคต ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมใดขึ้นมาใหม่ ควรใช้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,200 บาท จะเกิดความคุ้มค่ากว่า และ
ได้เรียก น.ส. เยาวรัตน์ ทับสกุล เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ ที่ทาการปกครองจังหวัดลพบุรี มาสอบถามว่า
กรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบงานทะเบียนราษฎร์หรือไม่และได้รับการยืนยันจาก
น.ส. เยาวรัตน์ฯ ว่า กรมการปกครองยังไม่มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบงานทะเบียนราษฎร์แต่อย่างใด
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตาบลลานารายณ์ดาเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานทะเบียนราษฎร์ สานักปลัด และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับงานสานักงานกองคลัง จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 111,900 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ยกเว้นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
/ราคา...

-7ราคา 21,000 บาท จ านวน 1 เครื่ อ ง ขอให้ ห น่ ว ยงานกลั บ ไปทบทวนตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการฯ
และส่ ง เรื่ อ งเข้ า คณะกรรมการใหม่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ส าหรั บ รายการอื่ น ๆ ให้ ด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
6. เทศบาลเมืองลพบุรี
ฝ่ ายเลขาฯ แจ้ งว่ าเทศบาลเมื องลพบุ รี ได้ เสนอโครงการจั ดซื้ อกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด
(CCTV) เป็นเงินทัง้ สิ้น 442,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง ได้แจกเอกสารให้ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
(Indoor Fixed Network Camera)
2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network Camera)
3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
5 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
2 (cctv)

ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จานวน

รวม (บาท)

27,000

27,000

10
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6 (cctv)

22,000

22,000

5

110,000

11 (cctv)

24,000

24,000

2

48,000

13 (cctv)
59
(computer)

9,400
5,800

9,400
2,500

1
2

9,400
5,000
442,400

ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี ชี้แจงว่า โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) จานวน
5 รายการ เป็นเงิน 442,400 บาท โดยติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารสานักงาน อาคารที่พัก
อาศัย ของพนั ก งานเทศบาล และภายนอกรอบบริเ วณส านัก งานเทศบาล จ านวน 15 จุด เพื่อ เป็ นการรัก ษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินและสถานที่ของราชการรวมทั้งประชาชนผู้มาใช้บริการ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้เทศบาลเมืองลพบุรีดาเนินการโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จานวน 5 รายการ (เฉพาะส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 442,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า
ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจั ดหาครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ของหน่ ว ยงานที่ ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จะต้องคานึงถึงผลิตภัณฑ์
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง ได้ รั บ มาตรฐานด้ า นการประหยั ด พลั ง งาน ด้ า นการป้ อ งกั น การรบกวนของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
/1.2) การจัดหา...

-81.2) การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องพิจารณาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน
ด้านระบบการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 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) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

