รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 11/๒๕๕9 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นายจรัสชัย
โชคเรืองสกุล หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
2. นายสุทธิพงษ์
ศรีถัน
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายพิภพ
แสนบาล
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
4. จ.ส.ต.บรรดิษฐ์
หมวดหอม
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายสุชาติ
กันเที้ยม
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายปฤษฎี
พรหมรักษ์
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายปรีชา
มีทรัพย์
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
8. พจอ.ศักดิ์สิทธ์
สินารุณ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายรังสรรค์
เรืองสวัสดิ์
ผู้แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางปิยนุช
มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายประดิษฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
3. ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
4. ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
5. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
1. นายคณิต

คงเมือง

ผู้แทนสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
กระผม นายจรั ส ชั ย โชคเรื องสกุล หั ว หน้ า ส านั กงานจั งหวั ดปราจี นบุ รี ท าหน้ า ที่
ประธานแทน
ทราบ
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ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 10/๒๕๕9 จ านวน 5 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ จ านวน 1 หน่ว ยงาน 1 โครงการ ได้แก่ ส านักงานจังหวัดปราจีนบุ รี
จานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,070,300 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
แบบ IP Camera ภายในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคากระทรวง
ประเภทอ้างอิง
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
ดิจิทัลฯ
1. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA

ข้อ 59
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

5,800

5,800

5,800

1

5,800

17,000

18

306,000

50,000

1

50,000

35,000

6

210,000

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

5,800
5,800
CCTV ข้อ 1
17,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
ร้านเควีเอส ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
คงทีส่ าหรับติดตั้งภายใน
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส
อาคาร (Indoor Fixed
แอนด์
เซอร์
ว
ส
ิ
Network Camera) แบบที่ 1
17,000
17,000
17,000
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV ข้อ 4
50,000
ชนิดเครือข่าย แบบปรับ
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
มุมมองสาหรับติดตั้งภายใน
คอมพิ
วเตอร์
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส
อาคาร (Indoor PTZ
Network Camera) แบบที่ 1 แอนด์ เซอร์วิส
50,000
50,000
50,000
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV ข้อ 7
35,000
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
คอมพิ
วเตอร์
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส
อาคาร (Outdoor Fixed
แอนด์
เซอร์
ว
ส
ิ
Network Camera) แบบที่ 2
35,000
35,000
35,000
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รายการ

ราคากระทรวง
ดิจิทัลฯ

ประเภทอ้างอิง

5. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง

CCTV ข้อ 12
74,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง

9,100

9,400

จานวน

รวม

74,000

2

148,000

9,100

5

45,500

ราคาจัดหา

จานวน

รวม

10,500

1

10,500

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

74,000
74,000
74,000
CCTV ข้อ 13
9,400
เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส ร้านเซ็นเตอร์เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

ราคาจัดหา

ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

9,400

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาด 15U

เปรียบเทียบ 3 รายการ
ร้านเควีเอส
คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านเซ็นเตอร์
เน็ตเวอร์ค
คอมพิวเตอร์

10,500

11,000

ร้านก๊อปปี้เซ็น รวมทั้งเว็บไซต์
เตอร์
www.priceza.com
แอนด์ เซอร์วิส

12,000

10,500

รวมเป็นเงิน 775,800 บาท และอุปกรณ์อื่นๆ อีก 294,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,070,300 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้สานักงานจังหวัดปราจีนบุรีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 59 และเป็นราคา
ต่ าสุ ดตามที่ เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ งไม่ เ กิ น ราคากลางครุ ภั ณ ฑ์ค อมพิ ว เตอร์
ประจาปี 2559 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจานวนเงิน 5,800 บาท และเห็นชอบให้
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรีจัดหาระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณลักษณะพื้นฐานไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลฯ ข้อ 1, 4, 7, 12
และข้อ 13 และเป็นราคาต่าสุดตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกินราคากลาง
ของระบบกล้องวงจรปิด ประจาปี 2559 ของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นจานวนเงิน
759,000 บาท
และเห็ น ชอบให้ ส านั ก งานจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จั ด หาตู้ ส าหรั บ จั ด เก็ บ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 15U ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเป็นราคาต่าสุดตามที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ เป็นจานวนเงิน 10,500 บาท และมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
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วงจรปิ ด ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
หน้า 11 ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา “ข้อ 4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่า (Minimum Requirement) ภายในราคา
ที่กาหนด ในการจัดซื้ อควรก าหนดคุ ณ ลักษณะเพพาะเพิ่ม เติมให้ ตรงตามความ
ต้องการ” ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจะเป็นประโยชน์กับทางราชการ และ
จากเอกสารรายละเอียดที่เสนอมีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่าง
เป็นธรรมได้อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งผู้เสนอโครงการยืนยันว่าสามารถจัดหาได้
ตามวงเงินที่เสนอ จึงกาหนดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 1 และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2
เพิ่มเติม โดยให้มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
2) ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ก ารจั ด หาอุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า นเครื อ ข่ า ย
(Network Video Recorder) จะต้องได้รับ Software Development Kit
(SDK) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส่วนกลางแบบบูรณาการในอนาคตได้
3) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดหา ต้องทาการเทียบเวลาโดยอัตโนมัติ
กับระบบเทียบเวลามาตรฐาน (NTP Server) ที่ได้เทียบเวลากับอุปกรณ์เทียบเวลา
มาตรฐาน Stratum 1 ที่ให้บริการภายในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (clock.nectec.ot.th)
4) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจาปี 2559 เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกัน
ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
*****************************

เลิกประชุมเวลา 13.40 น.
นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรังสรรค์ เรืองสวัสดิ์)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ละข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

