รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง
**************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสมเกียรติ

พูลสุขเสริม

๒. ว่าที่ ร.ต.วินัย

สุขียุติ

๓. นายสยาม
๔. นายดารง
๕. นายพงษ์ศักดิ์
๖. นายชาคริต
๗. นายอานวย
๘. นางจิตต์ลาวัณย์
๙. นายพันธุ์ศักดิ์

จงสุขเกษม
จินตศิริกลู
คงคารัตน์
มาศทอง
พงศ์สุพัฒน์
สินธุนาวา
กลิ่นทุม

๑๐. นางกานต์ฑิตา
๑๑. นายวาสิทธิ์
๑๒. นางกรรณิกา

สงวนปัทมาวัลย์
สินธุประเสริฐ
วิโรจน์แสงทอง

๑๓. นายสุรชัย

สุขสวัสดิ์

๑๔. นางสาวสุพัตรา

แซ่อั้ง

หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช๒ /
สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
ครู คศ.๒ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ผู้แทนปลัดจังหวัดระยอง
ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระยอง
ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยอง
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ผู้แทนชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง /
นายกเทศมนตรีนครระยอง
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด / สนจ.รย.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/สนจ.รย.

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่นๆ)
๑. นายธีรวัฒน์
สุดสุข
๒. นายพิชิต
สาทิสรัตนโสภิต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ /
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซี ี
๓. นายปริญญา
จาเนียรพล
ครู /วิทยาลัยเทคนิคระยอง
๔. ผู้แทนชมรมองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดระยอง / นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะพง
๕. สถิตจิ ังหวัดระยอง
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ/สานักงานจังหวัดระยอง
๗. นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน/สานักงานจังหวัดระยอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางกวิตา
2. นายวัฒนพงษ์
3. นางสาวรัชฏร์รวิพร
4. นางสาวพัณณ์ชิตา
5. นางลักขณา
6. นายวราวุฒิ
7. นางกิตติยา
8. นางสาวกาญจนา
9. นางสาวพีรยา
10. นางสาวสลิตตา

ใจขาน
กนกเท่า
นิยิมชัย
ภัทรชัยธนพงศ์
หวังไมตรี
เกตวัลห์
คงเพ็ชร
สินศิริ
นครชัย
วรรณสน

เจ้าพนักงานธุรการ ทต.บ้านเพ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา/ร.ร.มัธยมตากสินระยอง
ครู / ร.ร.มัธยมตากสินระยอง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ทต.จอมพลเจ้าพระยา
หัวหน้าสานักปลัด อบต.ตะพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.มาบข่า
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต.ป่ายุบใน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ป่ายุบใน
วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ตาสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ทน.ระยอง

-๒11. นางสาวณัฐปภัสร์
12. นางสาวปุณณดา
13. นางนงค์ชภรณ์
14. นางสาวธิดาเดือน
15. นางรจนา
16. นายกิติวร
17. นายกัมปนาท
18. นางสาวกมลวรรณ
19. จ.อ.ศักดา
20. นายนนทกร
21. นางสาวกัญญณัช
22. นางนิโลบล
23. นางสาวสิริกร

สมดี
พรมดี
โพธิ์ไพจิตร
ชูคะรัมย์
วันโสภา
แย้มกลิ่น
ผินเจริญ
เวหนะรัตน์
หมั่นดี
แดนจอหอ
อินนา
วรวิทย์วัฒนา
ปัญโญทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการ ทน.ระยอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.ตาสิทธิ์
หัวหน้างานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทน.ระยอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อบจ.ระยอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.แกลงกะเฉด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทม.บ้านฉาง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ทต.เชิงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ทต.ทุ่งควายกิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต.ทุ่งควายกิน
หัวหน้าสานักปลัด อบต.ชุมแสง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ทต.เนินพระ
หัวหน้าสานักปลัด ทต.เนินพระ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ทต.เนินพระ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง เลขานุการคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
การประชุมฯ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการฯ
ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานแทนและดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีหน่วยงาน
ที่ เ สนอโครงการฯ จ านวนทั้ งสิ้ น ๔๐ โครงการ และเพิ่ ม เติ ม จ านวน ๒ โครงการ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียด ข้อกาหนดคุณลักษณะและราคาให้มีความเหมาะสม และ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และแนวทางของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจักได้ให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอรายละเอียดเป็นรายโครงการฯ ต่อไป

วาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จานวน ๑๗ โครงการ โดยรายงานการประชุมฯ มีจานวน ๑๑ หน้า
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๑

ประธาน

มติที่ประชุม

วาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่มี
วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณามีจานวน ๔๐ โครงการ เพิ่มเติม
จานวน ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ ดังนี้

-๓ลาดับ

หน่วยงาน

๑.

เทศบาลเมืองมาบตาพุด
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน)
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
(โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
(โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่))
เทศบาลตาบลบ้านเพ
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน ๔ รายการ)
เทศบาลตาบลเชิงเนิน
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
เทศบาลตาบลแกลงกะเฉด
(โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
สานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและ
แผนงาน กองคลัง งานป้องกัน กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ
สังคม กองช่าง)
เทศบาลตาบลปากน้าประแส
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
เทศบาลตาบลมาบข่า
(โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
เทศบาลตาบลมาบข่า)
เทศบาลตาบลเนินพระ
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร
(โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน)
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน
(โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง
โต๊ะ สาหรับงานประมวลผล)
องค์การบริหารส่วนตาบลตะพง
(โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาชะเมา
(โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน)

๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

๑๖๖,๖๐๐

ตาม
เกณฑ์
(รายการ)
๑

๒๐๖,๒๐๐

๗

๓๙๑,๖๐๐

๑๐

๑๗๓,๓๐๐

๔

๔๕๔,๐๐๐

๘

๒๑๘,๕๐๐

๗

๑๒๒,๖๐๐

๕

๒๙๐,๒๐๐

๗

๑๘๒,๐๐๐

๕

๒๑๓,๒๐๐

๖

๑๗๔,๑๐๐

๔

๒๒๙,๖๐๐

๑๐

๑๖๑,๒๐๐

๙

งบประมาณ
(บาท)

ไม่ตาม
เกณฑ์
(รายการ)

อุปกรณ์อื่น ๆ
(รายการ)

-๔๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

๑๘.
๑๙.
๒๐.

๒๑.

๒๒.
๒๓.

๒๔.
๒๕.
๒๖.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(โครงการเปลี่ยนระบบจัดเก็บข้อมูลของ
เว็บไซต์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(โครงการเปลี่ยนระบบเครือข่ายไร้สาย)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(โครงการเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(โครงการเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภัย
คุกคามจากภายนอกองค์กร)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
(Next Generation Firewall))
เทศบาลนครระยอง
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
(โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ สาหรับติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์)
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
(โครงการจัดซื้อจอระบบสัมผัส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่))
เทศบาลตาบลทุ่งควายกิน
(โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒)
เทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยา
(โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card)
เทศบาลตาบลเชิงเนิน
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสานักงาน))
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการ
จัดการเรียนการสอน งบประมาณปี ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชนจังหวัดระยอง)
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๑,๒๐๐,๐๐๐
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๑,๖๓๖,๘๐๐
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(เช่า)

๒,๕๘๐,๐๐๐

๒

๔

๓

-๕๒๗.
๒๘.

๒๙.

๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

เทศบาลนครระยอง
๒๑๒,๐๐๐
(โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร
เรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่)
เทศบาลนครระยอง
๕๓๑,๐๐๐
(โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอก
อาคารเรียน สาหรับโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้))
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
๒,๐๐๐,๐๐๐
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแสง
๓๕๐,๙๙๐
(โครงการจัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด)
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
๓๗๔,๔๐๐
(โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ จานวน ๙ จุด พร้อมติดตัง้ )
เทศบาลตาบลเนินพระ
๑,๖๕๑,๔๓๗
(โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมระบบ
ประกาศชนิดไร้สาย)
สานักงานเทศบาลตาบลเชิงเนิน
๑,๖๙๔,๔๐๐
(โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บริเวณอาคาร)
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร
๒๐๐,๐๐๐
(โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชากมะหาด)
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร
๒๐๐,๐๐๐
(โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองยายเมือง-เนินสว่าง)
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร
๒๐๐,๐๐๐
(โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมติดตั้ง)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาสิทธิ์
๒๑๑,๑๐๐
(โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ )
องค์การบริหารส่วนตาบลตาสิทธิ์
๑๔๒,๘๐๐
(โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ )
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
๑๙๔,๖๐๐
พร้อมอุปกรณ์ใช้ในราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ายุบใน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
๑๖๐,๐๐๐
งานสานักงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
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-๖โครงการ (เพิ่มเติม)
ลาดับ

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

ตามเกณฑ์
(รายการ)

ไม่ตาม
เกณฑ์
(รายการ)

อุปกรณ์อนื่ ๆ
(รายการ)

๑.

เทศบาลเมืองบ้านฉาง
๓,๕๐๐,๐๐๐
๕
๑๕
(โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
งบประมาณ ปี ๒๕๖๒)
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๕,๐๐๐,๐๐๐
๓
๑
๕๑
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยและให้บริการประชาชน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๒)
มติที่ประชุม
เห็นชอบโครงการฯ จานวน ๒๓ โครงการ ให้ดาเนินการจัดหาต่อไปได้ และเห็นชอบแบบ
มีเงื่อนไข จานวน ๑๘ โครงการ และถอนโครงการ จานวน ๑ โครงการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รายการส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ อปท.ควรที่จะ
ดาเนินการแยกรายละเอียดของอุปกรณ์หลักๆ ออกจากค่าแรง เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ
รายละเอี ยดดั งกล่ าวด้ วย แม้ ว่ าอุ ปกรณ์ นั้ นๆ จะไม่ ได้ อยู่ ในส่ วนของอุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ที่
คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก็ตาม
ที่ประชุม
เห็นชอบ
ฝ่ายเลขานุการฯ
โครงการที่ ๑๕ โครงการเปลี่ยนระบบเครือข่ายไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง งบประมาณ ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ จานวนทั้งสิ้ น ๒ รายการ
ประกอบด้วย ๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จานวน ๓๐ ชุด ๆ ละ ๒๓,๐๐๐
บาท เป็นเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท ๒) ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณไร้สาย จานวน ๑ ชุด
เป็นเงิน ๑๖๙,๘๐๐ บาท และ ๓) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ จานวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๓๗,๒๐๐ บาท
รายการที่ ๑) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และรายการที่ ๒) เป็นรายการ
ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อบจ.รย.มีตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ และอ้างอิง ๑ เว็บไซต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ อื่นๆ ไม่ควรมีรายการอุปกรณ์ติดตั้งชุดกระจายสัญญาณไวเลส หรือ
อบจ.รย. ควรกาหนดอุปกรณ์ดังกล่าวให้ชัดเจนซึ่งต้องไม่ซ้าซ้อนกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) จานวน ๓๐ ชุด ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท ที่จะดาเนินการจัดหา
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาทบทวน
รายการอุปกรณ์ติดตั้งชุดกระจายสัญญาณไวเลส จานวน ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท เป็นเงิน
๔๘,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ควรมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจาก ควรที่จะรวมอยู่ในอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้เลขานุการฯ
เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๑๖ โครงการเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง งบประมาณ ๖๓๘,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวนทั้งสิ้น ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน
๓๕๐,๐๐๐ บาท ๒) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐
บาท และ ๓) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ รายการค่าติดตั้งระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สาหรับรายการที่ ๒) เป็นรายการที่ไม่ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อบจ.รย. มีตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิง ๑ เว็บไซต์

-๗กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
ระบบที่ดาเนินการจัดหาควรที่จะมีการติดตั้งพร้อมใช้งาน ไม่ควรมีค่าติดตั้งระบบ
บริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ซึ่งควรเป็นรายจ่ายที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ที่จัดหา หรือ
อบจ.รย. ควรชี้แจงรายละเอียดของการติดตั้งระบบดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ผู้แทน อบจ.รย.
การจัดหาระบบดังกล่าว ต้องมีการ config ระบบ รวมกับระบบเดิม เพื่อใช้งานในการ
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ Switch ทั้งหมดใน อบจ. จึงมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
ดังกล่าว และต้องมีช่างเทคนิคในการดาเนินการ
กรรมการ (ผู้แทน ทน.ระยอง)
ค่า config ระบบ ควรที่จะนาไปรวมกับระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือไม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ว่าที่ ร.ต.วินัย สุขียุติ)
การคิดคานวณค่าติดตั้งระบบ คานวณจากฐานใด หากมีการเชื่อมโยงกับอาคารหลายชั้น
ก็จะทาให้ราคาค่าติดตั้งมีราคาสูงกว่าระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะดาเนินการ
จัดหา ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม
มติที่ประชุม

เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาทบทวน
รายการค่าติดตั้งระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมตั้งค่า เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โดยชี้แจงรายละเอียดของการดาเนินการประกอบ เมื่อดาเนิ นการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้
เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๑๗ โครงการเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้ านภัย คุก คามจากภายนอกองค์ก ร ขององค์ก ารบริห ารส่วนจั ง หวัด ระยอง
งบประมาณ ๔๓๘,๕๐๐ บาท จัดซื้ออุปกรณ์ จานวนทั้งสิ้น ๑ รายการ ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
และค่าตั้งค่าระบบพร้อมทดสอบ เป็นเงิน ๘๘,๕๐๐ บาท ซึ่งอุปกรณ์เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
อุปกรณ์ที่ดาเนินการจัดหาควรที่จะมีการตั้งค่าระบบพร้อมใช้งาน ไม่ควรมีค่าติดตั้ง
ระบบเพิ่มเติม หรือ อบจ.รย. ควรชี้แจงรายละเอียดของการติดตั้งระบบดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาทบทวน
ค่าติดตั้งระบบพร้อมทดสอบ เป็นเงิน ๘๘,๕๐๐ บาท ซึ่งไม่ควรมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๑๘ โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation
Firewall) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อ
อุปกรณ์ จ านวนทั้งสิ้น ๑ รายการ ได้แ ก่ อุป กรณ์ป้ องกั นเครื อข่ าย (Next Generation
Firewall) แบบที่ ๒ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าตั้งค่าระบบอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอุปกรณ์เป็น
รายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
อุปกรณ์ที่ดาเนินการจัดหาควรที่จะมีการตั้งค่าระบบพร้อมใช้งาน ไม่ ควรมีค่าติดตั้ง
ระบบเพิ่มเติม หรือ อบจ.รย. ควรชี้แจงรายละเอียดของการติดตั้งระบบดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาทบทวน

-๘ค่าตั้งค่าระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Gernation Firewall) แบบที่ ๒ พร้อมทดสอบ เป็นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยชี้แจงรายละเอียดของการติดตั้งระบบ เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้
เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๑๙ โครงการจั ดซื้ อ ครุ ภั ณฑ์ ค อมพิ วเตอร์ ข องเทศบาลนครระยอง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๑๓๒,๑๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จานวนทั้งสิ้น ๑๑ รายการ ประกอบด้วย ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จานวน ๔๓ ชุดๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๖๘๘,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
๑๙ นิ้ว) จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๔) เครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๖๖,๐๐๐ บาท ๕) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน ๑๔ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๒๐๐ บาท ๖) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) จานวน ๗ เครื่องๆ ละ
๗,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๓๐๐ บาท ๗) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ
Network จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๘) สแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๙) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท
๑๐) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๕๖ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๔๐,๐๐๐ บาท และ ๑๑) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
แบบกระดาษ A3 จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๙,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๑) – ๑๐) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการที่ ๑๑) เป็นรายการที่
ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ทน.ระยอง มีตารางเปรียบเทียบราคา ๒ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิง ๑
เว็บไซต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ว่าที่ ร.ต.วินัย สุขียุติ)
การเปรียบเทียบราคาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
แบบกระดาษ A3 ควรเปรียบเทียบ จานวน ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
เนื่องจากโครงการของเทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยามีการจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) แบบกระดาษ A3 ราคา ๑๔,๔๐๐ บาท ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
เดียวกัน จึงขอให้เทศบาลนครระยอง ปรับลดราคาลงด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยให้เทศบาลนครระยอง แก้ ไขตารางเปรียบเทียบราคา
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) แบบกระดาษ A3 จาก ๒
ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ เป็น ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิงอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ และปรับลดราคาจาก
เครื่องละ ๑๔,๙๐๐ บาท เป็น ๑๔,๔๐๐ บาท ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ
พิจารณาต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๒๑ โครงการจัดซื้อจอระบบสัมผัส ของเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อ
อุปกรณ์จานวนทั้งสิ้น ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย จ านวน ๑ ชุ ด เป็ น เงิ น ๓,๘๐๐ บาท ๒) จอระบบสั ม ผั ส
Interactive Display ขนาด ๕๕ นิ้ว จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๔๖,๒๐๐ บาท

-๙รายการที่ ๑) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ ๒) เป็นรายการที่ไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ทม.บ้านฉาง มีตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิง ๑ เว็บไซต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
การจัดซื้อระบบปฏิบัติการนามาใช้งานกับจอระบบสัมผัส ควรที่จะเขียน TOR ใน
ลักษณะการจัดหาจอระบบสัมผัส พร้อมระบบปฏิบัติการด้วย หากไม่กาหนดจะเป็นการจัดหา
จอระบบสัมผัสเพียงอย่างเดียวไม่รวมระบบปฏิบติการ เนื่องจากการใช้งานสามารถที่จะนาเอา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค มาเชื่อมต่อกับจอได้ โดยไม่ต้องมีการจัดหาระบบปฏิบัติการเพิ่มเติม
ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านฉาง
มีเครื่องควบคุมเล็กๆ ที่สามารถลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งปกติจะมี
ระบบปฏิบัติการแบบ Android มาพร้อมอยู่แล้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ว่าที่ ร.ต.วินัย สุขียุติ)
เนื่องจากไม่มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมจอระบบสัมผัส จึงไม่ควร
มีการจัดหาระบบปฏิบัติการเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
มติ ที่ ป ระชุ ม
เห็ น ชอบแบบมี เ งื่ อ นไข โดยให้ เ ทศบาลเมื อ งบ้ า นฉาง ตั ด รายการชุ ด โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก แบบสิทธิ์การใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายออก ซึ่งควรรวมอยู่ใน
จอระบบสัมผัส Interactive Display ขนาด ๕๕ นิ้ว เป็นเงิน ๑๔๖,๒๐๐ บาท เมื่อดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในสานักงาน) ของเทศบาลตาบลเชิงเนิน งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จานวนทั้งสิ้น ๗ รายการ ประกอบด้วย ๑) อุปกรณ์กระจายการทางาน
สาหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ๒) อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ๓) อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จานวน ๑๓ ชุด ๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๗๓,๐๐๐ บาท ๔) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑
จานวน ๘ ชุด ๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕,๖๐๐ บาท ๕) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ ๒ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท ๖) อุปกรณ์ควบคุมการกระจาย
สัญญาณไร้สาย (Controller) จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท ๗) อุปกรณ์ขนาด ๑๙ นิ้ว
ขนาด 9U สาหรับติดผนัง จานวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๓,๙๘๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๘๐๐ บาท และ
อุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน ๔๔๔,๓๐๐ บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้เทศบาลตาบลเชิงเนิน แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
รายการอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสาหรับติดตั้ง เป็นเงิน ๑๓๗,๘๐๐ บาท และค่าบริการติดตั้ง
เป็ น เงิ น ๙๕,๐๐๐ บาท แยกค่ า แรงเป็ น ส่ ว นๆ เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ งให้
เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
อุปกรณ์ควบคุ มการกระจายสั ญญาณไร้สาย (Controller) สามารถใช้ ควบคุม อุ ปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ ได้หรือไม่ สาหรับรายการอุปกรณ์และวัสดุ
สิ้นเปลืองสาหรับติดตั้งให้แจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ และแจกแจงค่าบริการติดตั้ง โดยแยก
ค่าแรงแต่ละงาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้เทศบาลตาบลเชิงเนิน แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
รายการอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสาหรับติดตั้ง เป็นเงิน ๑๓๗,๘๐๐ บาท และค่าบริการติดตั้ง
เป็ น เงิ น ๙๕,๐๐๐ บาท แยกค่ า แรงเป็ น ส่ ว นๆ เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ งให้
เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

-๑๐กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ว่าที่ ร.ต.วินัย สุขียุติ)
การจัดทาตารางเปรียบเทียบ ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ ควรจัดทาสรุปคุณลักษณะให้เห็น
ความแตกต่างที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกแก่คณะกรรมการฯ ในการประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
โครงการที่ ๒๕ โครงการเช่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
งบประมาณปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง งบประมาณ ๑,๖๓๖,๘๐๐ บาท
ราคาคานวณ
(ราคาตาม
ข้อ
DE+ค่าขนส่ง
ค่าเช่า/
ลาดับ
รายการ
(เกณฑ์
จานวน
รวม
ติดตั้ง+
เครื่อง
DE)
ค่าลิขสิทธิ+์
M.A. ๓ ปี)
๑
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All
ข้อ ๑๑
๑๕๕
๒๘,๗๕๐
๙,๖๐๐
๑,๔๘๘,๐๐๐
In One สาหรับงานประมวลผล
พร้อมระบบปฏิบัติการ
๒
ค่าเช่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ข้อ ๖๑
๑๕๕
๓,๑๒๕
๙๖๐
๑๔๘,๘๐๐
800 VA
รวมทั้งสิ้น
๓๑,๘๗๕
๑๐,๕๖๐ ๑,๖๓๖,๘๐๐
๑๐,๒๐๐ ๑,๕๘๑,๐๐๐
๙,๘๔๐
๑,๕๒๕,๒๐๐
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ว่าที่ ร.ต.วินัย สุขียุติ)
เนื่ องจากเป็ นการเช่ าเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บการเรี ยนการสอน แต่ การจั ดหาเป็ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล ซึ่ง อบจ.รย.ไม่ได้กาหนดรายการจัดหาซอฟต์แวร์สาหรับใช้งานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
ผู้แทน อบจ.รย.
อบจ.รย.ต้องกาหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล เพื่อรองรับการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ที่จะนามาใช้สาหรับการเรียนการสอน เช่นงานกราฟิก เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟรีแวร์
จึงไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ดาเนินการจัดหาต่อไปได้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

มติที่ประชุม

โครงการที่ ๒๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดระยอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง งบประมาณ
๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท จั ดซื้ อระบบกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด จ านวนทั้ งสิ้ น ๒ รายการ ประกอบด้ วย
๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จานวน ๒๖ ชุดๆ ละ ๕๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๑,๕๐๘,๐๐๐ บาท ๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ ๒ สาหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๖ ชุด ๆ ละ ๙๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท
และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑) – ๒) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แจกแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมรายการค่าติดตั้งและทดสอบระบบ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

-๑๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๒๗ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดป่าประดู่ ของเทศบาลนครระยอง งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จานวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๗ ชุดๆ ละ
๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท ๒) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ ๘ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท ๔) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท ๕) หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาด
4 TB จ านวน ๒ ชุ ด ๆ ละ ๔,๗๕๐ บาท เป็ น เงิ น ๙,๕๐๐ บาท และอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง เป็ น เงิ น
๑๒,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑) – ๔) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สาหรับรายการที่ ๕) เป็นรายการ
นอกเกณฑ์มาตรฐาน ทน.ระยอง มีตารางเปรียบเทียบราคา ๒ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิง ๑ เว็บไซต์
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้เทศบาลนครระยอง จัดทาตารางเปรียบเทียบหน่วย
จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาด 4 TB จาก ๒ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ เป็น ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิง
อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป และให้แจกแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมรายการอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะ
กรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๒๘ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารเรียน สาหรับโรงเรียนนครระยอง
วิท ยาคม (วัดโขดใต้ ) ของเทศบาลนครระยอง งบประมาณ ๕๓๑,๐๐๐ บาท จัด ซื้อ ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จานวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐ บาท
๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๑๖ ชุด ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท ๔) อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๕ ช่อง จานวน ๖ ชุดๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน
๗,๒๐๐ บาท ๕) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดความสูง 15U พร้อมถาดรองและพัดลมระบายอากาศ จานวน
๑ ชุด เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นเงิน ๔๒,๙๐๐ บาท
รายการที่ ๑) – ๓) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สาหรับรายการที่ ๔) - ๕)
เป็นรายการนอกเกณฑ์มาตรฐาน ทน.ระยอง มีตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิง
๑ เว็บไซต์
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้เทศบาลนครระยอง แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
รายการอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นเงิน ๔๒,๙๐๐ บาท เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่ง
ให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๒๙ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการประสาน
ขอถอนเรื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
มติที่ประชุม
ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ทาหนังสือถอนโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

-๑๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๓๐ โครงการจัดหาครุภั ณฑ์กล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ชุมแสง งบประมาณ ๓๕๐,๙๙๐ บาท จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ จานวนทั้งสิ้น ๕
รายการ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๑๒ ชุดๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๒๗๖,๐๐๐ บาท ๒) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง
จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน
๕,๙๐๐ บาท ๔) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง จานวน ๑
ชุด เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท ๕) ตู้ Rack ๑๙ นิ้ว ขนาด 15U พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน
๘,๔๙๐ บาท และรายการอื่นๆ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑) – ๔) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สาหรับรายการที่ ๕) เป็นรายการ
นอกเกณฑ์มาตรฐาน อบต.ชุมแสง มีตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิง ๑ เว็บไซต์
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแสง แจกแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมรายการอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการติดตั้ง (สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบางไผ่)
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท และ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการติดตั้ง (สาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลชุมแสง) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อ
แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๓๑ โครงการติดตั้ ง กล้ อ งโทรทั ศ น์ วงจรปิ ดพร้ อ มอุ ป กรณ์ จ านวน ๙ จุ ด
พร้ อ มติดตั้ ง ของเทศบาลตาบลมาบข่ า พัฒนา งบประมาณ ๓๗๔,๔๐๐ บาท จั ดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๖ รายการ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป จานวน ๔ ชุด ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท ๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
จานวน ๕ ชุด ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท ๓) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐ บาท ๔) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ๕) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท ๖) ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาด 15U พร้อมถาดรองและ
พัดลมระบายอากาศ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท และรายการอื่นๆ เป็นเงิน ๓๙,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๑) – ๕) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สาหรับรายการที่ ๖) เป็นรายการ
นอกเกณฑ์มาตรฐาน เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา มีตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และ
อ้างอิง ๑ เว็บไซต์
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา แจกแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมรายการสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ว่าเป็นสายประเภทใด
รายการกล่องหุ้มกล้อง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท เป็นชนิดใด และแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมค่าดาเนินการ
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๓๒ โครงการจั ดซื้ อ กล้ อ งวงจรปิ ดพร้ อ มระบบประกาศชนิ ดไร้ ส าย ของ
เทศบาลตาบลเนินพระ งบประมาณ ๑,๖๕๑,๔๓๗ บาท จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ จานวน ๙ รายการ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๑๔ ชุด ๆ ละ
๓๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท ๒) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐ บาท ๓) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง จานวน ๗ ชุด ๆ ละ ๘,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๒๐๐ บาท

-๑๓๔)อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน
๒๑,๐๐๐ บาท ๕) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๗ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๗,๕๐๐ บาท ๖) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท
๗) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๑๐๐ บาท ๘) ฮาร์ดดิส
ขนาด 4TB จานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๖,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๑๐๐ บาท ๙) ชุดแปลงสัญญาณ จานวน
๑๘ ชุดๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท และรายการอื่นๆ เป็นเงิน ๙๒๔,๖๓๗ บาท
รายการที่ ๑) – ๗) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สาหรับรายการที่ ๘) - ๙)
เป็นรายการนอกเกณฑ์มาตรฐาน เทศบาลตาบลเนินพระ มีตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์
และอ้างอิง ๑ เว็บไซต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดารง จินตศิริกูล)
เนื่องจากโครงการของเทศบาลนครระยองมีการจัดหาฮาร์ดดิส ขนาด 4TB ในราคา
๔,๗๕๐ บาท จึงขอให้เทศบาลตาบลเนินพระ ปรับลดราคาจากเดิม ๖,๗๐๐ บาท เป็น ๔,๗๕๐ บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เทศบาลตาบลเนินพระ ปรับลดราคารายการ ฮาร์ดดิส ขนาด 4 TB จาก
วงเงิน ชุดละ ๖,๗๐๐ บาท เป็นชุด ละ ๔,๗๕๐ บาท ส่ งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ
พิจารณา และแจกแจงรายละเอียดของรายการเครื่องรับกระจายเสียงสาหรับแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๓๓ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลเชิงเนิน งบประมาณ ๑,๖๙๔,๔๐๐ บาท จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์ จานวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๑๘ ชุด ๆ ละ
๓๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐ บาท ๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๑๙ ชุด ๆ ละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๓๗,๐๐๐ บาท ๓) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง
แบบที่ ๑ สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ๔) อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จานวน ๓ ชุด ๆ ละ
๖๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐ บาท ๕) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด ๑๖ ช่อง จานวน ๖ ชุด ๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท ๖) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 3 kVA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท ๗) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน ๖ ชุด ๆ ละ ๕,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๕,๔๐๐ บาท ๘) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด 36U) จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ๙) เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ (Fisheye) สาหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๖ ชุด ๆ ละ ๓๙,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท ๑๑) โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 55 นิ้ว จานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ
๑๗,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท และรายการอื่นๆ เป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑) – ๙) เป็นรายการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ สาหรับรายการที่ ๑๐) – ๑๑)
เป็นรายการนอกเกณฑ์มาตรฐาน เทศบาลตาบลเชิงเนิน มีตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์
และอ้างอิง ๑ เว็บไซต์
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้เทศบาลตาบลเชิงเนิน แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
รายการอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสาหรับติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท และรายการค่าแรงเดินสายและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

-๑๔กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๓๔ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศู นย์พัฒนาเด็กเล็กชากมะหาด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๖ รายการ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๓ ชุด ๆ ละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท ๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน ๒ ชุด ๆ ละ
๓๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ๓) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ ๘ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๔) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด ๑๖ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๕) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๙ นิ้ว จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท ๖) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท และค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน ๓๓,๓๐๐ บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร แจกแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมรายการค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน ๓๓,๓๐๐ บาท เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๓๕ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองยายเมืองเนินสว่าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๖ รายการ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป จานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท ๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
จานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ๓) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๔) อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๕) จอภาพ
แบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท ๖) เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท และค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน
๓๓,๓๐๐ บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร แจกแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมรายการค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน ๓๓,๓๐๐ บาท เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
โครงการที่ ๓๖ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน
๓ ชุ ด ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท เป็ น เงิ น ๙๖,๐๐๐ บาท ๒) อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า นเครื อ ข่ า ย
(Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ๓) อุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท
๕) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๖) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท และค่าติดตั้งและ
ค่าอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน ๖๓,๑๓๐ บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร พิจารณาค่าติดตั้งเซ็ตระบบ
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจาก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

-๑๕ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชากมะหาด และโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองยายเมืองเนินสว่าง รายการค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์อื่นๆ (สายสัญญาณ อุปกรณ์เสริม ท่อ กล่อง เป็นต้น)
เป็นเงิน ๓๓,๓๐๐ บาท แล้วพบว่าโครงการฯ นี้ ประกอบด้วย ค่าสายสัญญาณ UTP ภายนอก
หุ้มฉนวนกันชื้น (double jacket) เป็นเงิน ๘,๕๖๐ บาท และค่าอุปกรณ์เสริม (เสา,ท่อ, กล่องกันน้า
และอื่นๆ) เป็นเงิน ๒๑,๔๐๐ บาท และค่าติดตั้งเซ็ตระบบ เป็นเงิน ๓๓,๑๗๐ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๓,๑๓๐ บาท จึงขอให้ทบทวนค่าติดตั้งเซ็ทระบบดังกล่าวด้วย ส่งให้เลขานุการฯ เพื่อแจ้ง
คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
วาระที่ ๔
เลิกประชุม

เรื่อง อื่น ๆ
-ไม่มีเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางสาวสุพัตรา แซ่องั้ )
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสุรชัย สุขสวัสดิ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

