รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕65
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายกกชัย
ฉายรัศมีกุล
2. ผศ.ดร. อุไร เงินงอก
3. นางสาวนิศานาถ ฉิมเรือง
4. นางสาวพูลศรี ศักดิ์พันธ์พนม
5. นายไพบูลย์ หนิมสุข
6. นายวิทยา
จาปาแขม
7. นายจาเริญ
สละชีพ
8. จ.ส.อ. พีระพร จาปา
9. นางสุนีย์
บุษพันธ์
10. นางปิยนันท์ ปันกอ
11. นางสาววิริยา

ใจหนักแน่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรสิทธิ์
๒. นางสาววิลาวัลย์
๓. นายอนุจิตร
๔. นายรัชพล
๕. นายนฤพนธ์
๖. นายประเสริฐ
๗. นายพัลลภ
๘. นายนิวัฒนา
๙. นายพัฒนโชค

บรรยงค์
กนกศรีวิเชียร
รู้จบ
เอื้อสลุง
เฉลิมกิจ
พุฒจีบ
ภัทรบดี
เจริญวงษ์
ชูไทย

ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์
หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์
นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ติดราชการ จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
นายกกชัย ฉายรัศมีกุล เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕64 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕64

ฝ่ายเลขาฯ

สานักงานจังหวัดลพบุรี ในฐานะเลขานุการ ฯ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕64 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕64 จานวน 1 หน่วยงาน และได้จัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าแล้วมีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕64 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕64

ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 500,000 บาท
กระทรวงมหาดไทย ได้ แ จ้ ง แนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้
เองโดยไม่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ว ยงานในสั ง กัดกระทรวงมหาดไทยระดั บ จังหวัด วงเงินไม่เกิ น
500,000 บาท ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณลั กษณะพื้น ฐานการจั ดหาอุ ปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31
มีนาคม 2565 จังหวัดลพบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ จานวน 28 หน่วยงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2681,936 บาท ดังนี้

หน่วยงาน
1. องค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเบียน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
4. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเกตุ
5. เทศบาลตาบลเขาพระงาม
6. เทศบาลตาบลป่าตาล
7. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอคอน
8. องค์การบริหารส่วนตาบลพุคา
9. องค์การบริหารส่วนตาบลถลุงเหล็ก
10. องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์
11. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง
12. องค์การบริหารส่วนตาบลสนามแจง
13. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
14. เทศบาลตาบลถนนใหญ่
15. องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น

งบประมาณ (บาท)
67,190
46,100
31,530
125,800
21,900
103,400
21,900
55,480
59,390
57,600
75,500
60,000
457,900
4,000
22,500
/16. องค์การ...

-3หน่วยงาน
16. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
17. องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
18. องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งผักกูด
19. องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
20. องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์
21. เทศบาลตาบลท่าศาลา
22. เทศบาลตาบลโพตลาดแก้ว
23. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
24. เทศบาลตาบลลานารายณ์
25. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี
26. องค์การบริหารส่วนตาบลศิลาทิพย์
27. องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
28. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
- ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ตั้งจ่ายใหม่ งบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ (บาท)
30,000
30,400
113,816
63,500
44,800
15,000
104,200
2,950
458,700
54,980
17,000
31,600
449,500
55,300

มติที่ประชุม

ทราบ
3.2 รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริ หารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/๒๕64
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จานวน 1 หน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จานวน 1 หน่วยงาน ดังนี้
1) เทศบาลเมืองลพบุรี โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นเงิน 4,996,800 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ฝ่ายเลขาฯ

4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์ เสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)ฯ เป็ นเงิน 1,194,000 บาท (หนึ่ ง ล้ า นหนึ่ งแสนเก้าหมื่นสี่ พั นบาทถ้ วน)
(เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งบประมาณประจาปี 2564 (กันเงินงบประมาณ) ซึ่งฝ่ายเลขาฯ
ได้ ตรวจสอบเอกสารต่ างๆ พบว่ ารายการครุ ภั ณฑ์ ที่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
เกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐานของระบบกล้ องโทรทั ศน์วงจรปิด ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
/จานวน...

-4จานวน 7 รายการ และรายการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกาหนดโดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 รายการ จึงต้องสืบราคาและใช้ราคาต่าสุดเป็น
ราคาอ้างอิง จานวน 2 รายการ คือ 1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE Switch ขนาด
4 ช่อง ราคา 3,500 บาท และ 2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic Media Converter
ราคา 3,000 บาท ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์ชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการดังกล่าว
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานทีป่ ระกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ลาดับ
รายการ
ข้อ (ตามเกณฑ์ MDE)
1 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ข้อ 62 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564)
2 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
ข้อ 64 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564)
3 ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
ข้อ 28 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564)
4 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ ไปและงานอืน่ ๆ
ข้อ 4 (ราคากลางกล้องวงจรปิด มิถุนายน 2564)
5

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง

6
7

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

ข้อ 12 (ราคากลางกล้องวงจรปิด มิถุนายน
2564)
ข้อ 33 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564)
ข้อ 5.4.3 (บัญชีครุภัณฑ์สานักงบ ธันวาคม
2564)
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

ราคา MDE ราคาอ้างอิง
2,500.00
2,500.00
11,000
11,000
18,000
18,000
22,000
22,000

3,500
3,500
4,500
7,480
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic Media บ. ทีเอส ซีซีทีวี ซิสเท็ม โซลูชั่น ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินทาเนียส บริษทั เดอะเบสท์ คอร์ปอเรชั่น https://www.sysinfo.co.th/link-ut-0215etsConverter
จากัด. ยี่ห้อ Link รุ่น
ยี่ห้อ Bellcomms รุ่น
กรุ๊ป จากัด ยี่ห้อ Widen รุ่น 20-rj45-single-sc-10-100-mbps-enhanceUT-0215ETS-20
CTF-RC0202-T/R
W-WDM1x2x
media-converter-sm-20-km.html
3,000

นายอนุจิตร รู้จบ

นายสุรสิทธิ์ บรรยงค์
ประธาน
นายสุรสิทธิ์ บรรยงค์

ผศ.ดร.อุไร เงินงอก

นายจาเริญ สละชีพ

3,500

3,000

4,100
รวมจานวนเงินกรณีไม่มเี กณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

25
1
1
32

วงเงินรวม
62,500
11,000
18,000
704,000

120,000

120,000

1

120,000

18,000
23,000

18,000
23,000

1
1

18,000
23,000
956,500

กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ฯ ทีป่ ระกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
ลาดับ
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ตา่ ง ๆ(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยี่ห้อ รวมทัง้ เว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
ราคาอ้างอิง
1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch บ. ทีเอส ซีซีทีวี ซิสเท็ม โซลูชั่น ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินทาเนียส บริษทั เดอะเบสท์ คอร์ปอเรชั่น https://www.usupply.co.th/product/usupply
3,500
ขนาด 4 ช่อง
จากัด. ยี่ห้อ Dahua รุ่น
ยี่ห้อ D-Link รุ่น
กรุ๊ป จากัด. ยี่ห้อ Level-1 รุ่น
-dahua-DH-PFS1206-4P-96
DH-PFS4206-4P-96
DIS-100G-5PSW
IES-0610
2

จานวน

3,000

จานวน
25

วงเงินรวม
87,500

50

150,000

หมายเหตุ

237,500
1,194,000

องค์การบริห ารส่ว นตาบลพรหมมาสตร์ เป็นองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน พื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
โบราณสถาน วัด รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจานวนมากจึงจาเป็นต้องดาเนินโครงการดังกล่าว
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพรหมมาสตร์ จะติ ดตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ว งจรปิ ด
บริเวณหมู่ที่ 1, 2 ,3, 6 และ 7 จานวน 25 จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 32 ตัว
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งที่ใด การนาไปใช้ประโยชน์ และสามารถ
เชื่อมโยงระบบกับตารวจได้หรือไม่
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์
จะมี ร ะบบรวมศู น ย์ อ ยู่ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพรหมมาสตร์ โดยต ารวจ และ
ประชาชนสามารถมาขอข้อมูลดูได้ ซึ่งตอนนี้ระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับตารวจได้ และ
จะพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงระบบกับตารวจได้
ปัจจุบันระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายสามารถดูผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์ต้องประสานกับตารวจ
เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการเข้าดูข้อมูลในระบบซึ่งจะต้องใช้รหัสการเข้าใช้งาน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการใช้งานร่วมกัน
การขอดูข้อมูลในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรจะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่โดยตรงเป็น
ผู้ดูข้อมูลในระบบเท่านั้น เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
/มติที่ประชุม...

-5มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขาฯ

ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล พรหมมาสตร์ ดาเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ฯ เป็นเงิน
1,194,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
งบประมาณประจาปี 2564 (กันเงินงบประมาณ) ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่ งครั ด ค านึ งถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ความประหยั ด ประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4.2 องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง เสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ภายในตาบลโคกสลุง เป็นเงิน 3,726,200 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) (เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ งฝ่ ายเลขาฯ ได้ ตรวจสอบเอกสารต่ างๆ พบว่ ารายการ
ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564 จานวน 8 รายการ และรายการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
ที่ป ระกาศก าหนดโดยกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั ง คม จ านวน 2 รายการ
จึงต้องสืบราคาและใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง จานวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ Fiber Optic Media Converter ราคา 3,000 บาท ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลโคกสลุ งชี้ แจงเหตุ ผ ลความจาเป็น ในการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว

ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ทสี่ ่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ
และงานอืน่ ๆ
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

ข้อตามเกณฑ์ (ชื่อเกณฑ์/ชื่อ
หน่วยงานทีป่ ระกาศกาหนดเกณฑ์
เกณฑ์ CCTV ปี 64 ข้อ 9
เกณฑ์ CCTV ปี 64 ข้อ 12
เกณฑ์ Computer ปี 64 ข้อ 62
เกณฑ์ Computer ปี 64 ข้อ 64
เกณฑ์ Computer ปี 64 ข้อ 33
เกณฑ์ Computer ปี 64 ข้อ 28
เกณฑ์ CCTV ปี 64 ข้อ 13
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 64 ข้อ 5.4.3

กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ฯ ทีป่ ระกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
ลาดับ
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ตา่ ง ๆ(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยีห่ อ้ รวมทัง้ เว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
1 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic Media ห้างหุ้นส่วนพอใจ คอร์ปอเรชั่น บริษทั พงศ์พมิ กุ ข์ คอร์ปอเรชั่น บ.มะนาว ซัพพลาย จากัด/ https://www.advice.co.th/product/
จากัด/ยี่หอ้ Link รุ่น UT-021XE จากัด/ยี่ห้อ Bellcomms รุ่น
media-converter/single-mode/ethe
Converter
ยี่ห้อ Widen รุ่น
Series
rnet-media-converter-single-modeCTF-RC202
W-MID211x
link-ut-0216e-sm30-/ยี่ห้อ Link รุน่
UT-0216E-SM30
3,500 บาท

3,500 บาท

3,000 บาท

ราคา MDE
53,000
120,000
2,500
11,000
18,000
18,000
8,300
23,000
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
ราคาอ้างอิง
3,000.00

จานวน

วงเงินรวม

53,000

58

3,074,000.0

120,000
2,500
11,000
18,000
18,000
8,300
23,000

2
19
1
1
1
19
2

240,000.0
47,500.0
11,000.0
18,000.0
18,000.0
157,700.0
46,000.0
3,612,200

จานวน
38

วงเงินรวม
114,000.00

หมายเหตุ

3,490 บาท
รวมจานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นายรัชพล เอื้อสลุง

ราคาอ้างอิง

114,000
3,726,200

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกสุ ล ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ อ าเภอพั ฒ นานิ ค ม ซึ่ ง พื้ น ที่
ท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม ชุมชนไทยเบิ้ง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้ง
เป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม และนิ ค มอุ ต สาหกรรมหลายแห่ ง ปั จ จุ บั น มี แ รงงานรั บ จ้ า ง
เข้ามาใน พื้นที่มากขึ้นเพื่อมาทางานโรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการทางานรอบกลางคืน
ซึ่งมีความอันตราย ประกอบกับตารวจในพื้นที่มีจานวน 18 นาย ดูแลความปลอดภัย
/ไม่ทั่วถึง...

-6นายรัชพล เอื้อสลุง ไม่ทั่วถึง จึงจาเป็นต้องดาเนินโครงการโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)
(ต่อ)
ภายในตาบลโคกสลุง เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่
นายนฤพนธ์ เฉลิมกิจ

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกสุ ล ง จะติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ ง โทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
(CCTV) ในพื้ น ที่ ต าบลโคกสลุ ง จ านวน 19 จุ ด จ านวนกล้ อ งโทรทั ศน์ วงจรปิ ด
จ านวน 58 ตัว ทั้งนี้ ได้มีห นังสื อสอบถามอาเภอพัฒ นานิคม และสถานีตารวจภูธ ร
พั ฒ นานิ ค มแล้ ว พบว่ า ไม่ มี ก ารด าเนิ น โครงการติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศน์ วงจรปิ ด
ในจุดดังกล่าว

ผศ.ดร.อุไร เงินงอก

ขอทราบเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการจั ด หากล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ชนิ ด เครื อข่ าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ราคา 53,000 บาท สาหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและอื่นๆ เนื่องจากกล้องชนิดนี้ เหมาะสาหรับ
การวิเคราะห์ภาพ ติดตามความเคลื่อนไหว และต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตาม (Monitor)
ตลอดเวลา ซึ่งจุดติดตั้งทั้ง 19 จุด นั้น เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา
22,000 บาท

นายนฤพนธ์ เฉลิมกิจ

เนื่ อ งจากกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ดั ง กล่ า วเป็ น ชนิ ด เครื อ ข่ า ย และมี ช่ อ งส าหรั บ
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 สาหรับบันทึกข้อมูล

ประธาน

เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ต าบลโคกสลุ ง เป็ น พื้ น ที่ น อกเขตเมื อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า
สมเหตุสมผล เห็นควรปรับเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ราคา 53,000 บาท เป็น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิ ด เครื อ ข่ า ย แบบมุ ม มองคงที่ ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง ภายนอกอาคาร ส าหรั บ ใช้ รั ก ษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา 22,000 บาท เพื่ อ ให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
กับองค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์

มติที่ประชุม

ที่ประชุ มได้ พิ จารณากั นอย่ างกว้างขวางและเห็ นชอบในหลั กการให้ องค์ การบริหาร
ส่วนตาบลโคกสลุง เสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตาบล
โคกสลุง เป็นเงิน 1,928,200 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
(เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สาหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ราคา 53,000 บาท ปรับเปลี่ยนเป็นกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดชนิ ด เครื อข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้รักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา 22,000 บาท ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ฝ่ายเลขาฯ

4.3 องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา เสนอโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น (บู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรม) ด้ ว ยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเงิน 3,630,000 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่น บาทถ้วน) (เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)
/งบประมาณ

-7งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ พบว่ารายการครุภัณฑ์
ที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐานการจั ด หาอุ ปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564 จานวน 8 รายการ และรายการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่
ประกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 รายการ จึงต้อง
สืบราคาและใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง จานวน รายการ คือ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
Fiber Optic Media Converter ราคา 3,000 บาท ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่องสาริกา ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการดังกล่าว
ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ทสี่ ่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ลาดับ

รายการ

๑

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ ไปและงานอืน่ ๆ

๒
๓

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง
โทรทัศน์ แอบ อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

๔
๕
๖
๗
๘

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Poe (Poe L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

ข้อตามเกณฑ์ (ชื่อเกณฑ์/ชื่อ
หน่วยงานทีป่ ระกาศกาหนดเกณฑ์
เกณฑ์ CCTV ปี 64 ข้อ 4
เกณฑ์ CCTV ปี 64 ข้อ 12
เกณฑ์บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์
ข้อ 5.4.3
เกณฑ์ Computer ปี 64 ข้อ 62
เกณฑ์ Computer ปี 64 ข้อ 64
เกณฑ์ Computer ปี 64 ข้อ 33
เกณฑ์ Computer ปี 64 ข้อ 28
เกณฑ์ CCTV ปี 64 ข้อ 13
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ฯ ทีป่ ระกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
ลาดับ
รายการ
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ตา่ ง ๆ(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓
๑ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber
ห้างหุน้ ส่วนพอใจ
บริษทั พงศ์พมิ กุ ข์
บ.มะนาว ซัพพลาย จากัด/
Optic Media Converter
คอร์ปอเรชั่น จากัด
คอร์ปอเรชั่น จากัด ยี่ห้อ Widen รุ่น W-MID211x
ยี่ห้อ Link
ยี่ห้อ Bellcomms
รุ่น UT-021XE Series
รุ่น CTF-RC202
3,500 บาท
3,500 บาท
3,000 บาท
รวมจานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นายพัลลภ ภัทรบดี

ประธาน

ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จานวน

วงเงินรวม

53,000

53,000

57

3,021,000

120,000
23,000

120,000
23,000

2
2

240,000
46,000

2,500
11,000
18,000
18,000
8,300

2,500
11,000
18,000
18,000
8,300

20
1
1
1
20

50,000
11,000
18,000
18,000
166,000
3,570,000

ราคาอ้างอิง
https://www.advice.co.th/product/
media-converter/single-mode/eth
ernet-media-converter-single-mod
e-link-ut-0216e-sm30-/ยี่หอ้ Link
รุ่น UT-0216E-SM30

ราคาอ้างอิง
3,000

จานวน
20

วงเงินรวม
60,000

หมายเหตุ
60,000

3,490 บาท
60,000
3,630,000

องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา ได้ประสานกับตารวจในพื้นที่และผู้นาชุมชน
ในการกาหนดจุดติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณ หมู่ที่ 1, 5,7 12 และ 13
จานวน 20 จุด 57 ตัว จุดที่ติดตั้งเป็นจุดที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยง ซึ่งในเขตพื้นที่
รั บ ผิ ดชอบขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลช่อ งสาริกามีโ รงงานอุ ต สาหกรรม ทาให้ มี
ประชากรแฝงในพื้นที่สูง จึงมีความจาเป็นในการดาเนินโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รวมทั้ง
งานจราจร ใช้ในการสื บสวนสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ระบบจะติดตั้งที่ศูน ย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.
สาหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร แบบที่ 2 ราคา 53,000 บาท เห็นควรปรับเปลี่ยนเป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิ ด เครื อข่ าย แบบมุ มมองคงที่ ส าหรั บติ ดตั้ งภายนอกอาคาร ส าหรั บ ใช้ รั ก ษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา 22,000 บาท
/มติที่ประชุม...

