รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันอังคารที่ 21 เมษายน2๕๕8 เวลา 13.30 น.ณ ห้อง สบายดี ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
*********************

ผู้มาประชุม
๑. นายณรงค์
๒. นายสุรศักดิ์
๓. นายเข็มเพชร

พลละเอียด
เกษมสุวรรณ
น้อยชนะ

๔. นายนิธิเวทย์
๕. นายสรรเสริญ

เจียมวิจิตร
บุญสิทธิ์

๖. นายอานาจ

เทียมวงศ์

๗. นายณัฏฐพล

ศรีพันธุ์

๘. นายสีหนาท

วิบูลย์ศิลป์

๙. นางศิริพรรณ
๑๐. นายสมัคร
๑๑. นางหทัยรัตน์

นิละกาญจน์
บุญปก
แสนธิ

๑๒. นายสุรชัย

ชุ่มเกษร

๑๓. นายชาญชัย
๑๔. นางรณิดา
๑๕. นางฐาณิญา
๑๖. นางวีนัส
๑๗. นางอมรรัตน์

คงทัน
เหลืองฐิติสกุล
โอฆะพนม
คาศรีเมือง
อินทรพาณิชย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายคณิศร
๒. นายบัญชา
๓. นางปฏิมาพร
๔. นางสาวนุศรา
๕. นายพิษณุ
๖. นางฉันทิกา
๗. นางเบญจมาศ

ศิริเกตุ
พรมเรืองเดช
เพ็งธรรม
อาบสุวรรณ
บัวขันธ์
ปลาประโม
เทพศรีเมือง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานฯ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
แทน ปลัดจังหวัดอุดรธานี
แทน ผอ.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ แทน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี
วิศวกรโยธาชานาญการ แทน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการเงิน แทน หน.ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัด
อุดรธานี
นักวิชาการเงินและบัญชี แทน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้างานสารสนเทศภูมิศาสตร์แทนนายกเทศมนตรีนคร
อุดรธานี
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 5 อุดรธานี
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อด.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สนจ.อด.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สนจ.อด.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าฯกลุ่มงานข้อมูลฯสนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าฯกลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.อด.
นักบริหารงานการคลัง 6 เทศบาลตาบลบ้านจั่น
นักวิชาการพัสดุ 5 เทศบาลตาบลเวียงคา
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตาบลกงพานพันดอน
เทศบาลตาบลหนองไผ่
นักบริหารงานการคลัง 7 เทศบาลตาบลตาลเลียน
/8.นางสุวภา...

-2๘. นางสุวภา
๙. นางสาวพิณญาภา
๑๐. นางอัญชนา
๑๑. นางรัตนา
๑๒. นางสาวพรภิมล
๑๓. นายประเสริฐ
๑๔. นางศราพร
๑๕. นางสาววันใหม่
๑๖. นางบุญจ๋า
๑๗. นายธนวิน
๑๘. นายบดินทร์
๑๙. นายอภิชาติ
๒๐. นางปราณี
๒๑. นายกฤษชานนท์
๒๒. นางณัฏฐ์เขมิกา

งามวงศ์
กระบือคูณ
แย้มกลิ่น
มุงคุณแสน
ชิดขุนทด
พางาม
มณีโชติ
ถาวาปี
ชาติชานิ
ทองดีวัฒนา
บุตรดี
ชาญธีระวัฒนา
เชื้อหอม
อุทัยเลี้ยง
ปรินชาน์พันธุกร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูมใต้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ องค์การบริหารส่วนตาบลตูมใต้
พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
จพง.ประชาสัมพันธ์ 3 เทศบาลตาบลกุมภวาปี
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ
จพง.จัดเก็บรายได้ 6 ว เทศบาลเมืองหนองสาโรง
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง
จพง.พัสดุ 6 ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการศึกษา 6 ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการศึกษา 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ผู้อานวยการส่วนโยธาสานักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8วช เทศบาลนครอุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการพัสดุ เทศบาลตาบลอูบมุง

เริ่ มประชุมเวลา13.3๐ น. โดยนายณรงค์ พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน :
ด้วยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดอุดรธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ภายในวงเงินไม่
เกิ น 10ล้ า นบาทจ านวน 15 หน่ ว ยงานเพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ คณะกรรมการคณะ
กรรมการบริ ห ารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ใ นสั ง กัดกระทรวงมหาดไทยระดับจั งหวั ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุมเพื่อพิจารณาจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 4/2558 ในวันนี้
มติ
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
ประธาน :
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558
ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ตามหนังสือที่
อด 0017.1/ว 1327 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
นายณัฏฐพล ศรีพันธุ์:

ขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการฯ ผู้ มาประชุม ในรายงานการประชุมครั้ง ที่
(ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี) 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ลาดับที่ 6 และครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ลาดับที่ 8จาก “ณัฐพล” เป็น “ณัฏฐพล”
/มติ...

-3มติ

:

1. ให้แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม ในรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558
เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2558 ล าดั บ ที่ 6 “ณั ฐ พล” เป็ น “ณั ฏ ฐพล” และแก้ ไขรายชื่ อ
คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม ในรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2558 ลาดับที่ 8 “ณัฐพล” เป็น “ณัฏฐพล”
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน :
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอุดรธานี พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 15 หน่ วยงาน
ให้ฝ่ายเลขาฯ นาเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ :
การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
(นางรณิดาฯ) จังหวัดในวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วน
ราชการตรวจสอบ ดังนี้
(1) เทศบาลตาบลบ้านจั่น
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
(นางรณิดาฯ) ราคา 3,700 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
นางปฏิมาพร เพ็งธรรม:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.บ้านจั่น)

มติ

:

เห็นชอบและอนุ มัติให้ เทศบาลตาบลบ้านจั่น จัดหาระบบคอมพิว เตอร์ ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(2) เทศบาลตาบลเวียงคา
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว )
(นางรณิดาฯ) จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICTณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 7
น.ส.นุศรา อาบสุวรรณ:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนทต.เวียงคา)

มติ

:

เห็ น ชอบและอนุ มัติให้ เทศบาลตาบลเวียงคาจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
/(3) เทศบาลตาบล...

-4(3) เทศบาลตาบลกงพานพันดอน
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000
(นางรณิดาฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 10
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 42
นายพิษณุบัวขันธ์:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนอบต.กงพานพันดอน)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลตาบลกงพานพันดอน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(4) เทศบาลตาบลหนองไผ่
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน2รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 37,700
(นางรณิดาฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 10
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
3,700 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
นางฉันทิกา ปลาประโม:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนทต.หนองไผ่)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลตาบลหนองไผ่ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(5) เทศบาลตาบลตาลเลียน
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 41,100
(นางรณิดาฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 10
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
/3. เครื่องสารอง...

-53. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
นางเบญจมาศ เทพศรีเมือง : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนทต.ตาลเลียน)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลตาบลตาลเลียน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(6) องค์การบริหารส่วนตาบลตูมใต้
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน3รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 59,100
(นางรณิดาฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ซึ่งได้รับ
บริจาคจากร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อ 38
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 3
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 7
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 11,100 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
นางสุวภา งามวงศ์:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนอบต.ตูมใต้)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบลตูมใต้ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(7) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 67,400
(นางรณิดาฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,600 บาท รวมเป็นเงิน 15,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 44
/3. เครื่องสารอง...

-63. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็นเงิน 6,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
นางอัญชนาแย้มกลิ่น:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนอบต.หนองแสง)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่
เสนอ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(8) เทศบาลตาบลกุมภวาปี
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 3 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
(นางรณิดาฯ) 165,000 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 9
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 144,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 7
2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 9,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 37
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 11,100 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
น.ส.พรภิมลชิดขุนทด:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนทต.กุมภวาปี)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลตาบลกุมภวาปีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(9) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 5 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
(นางรณิดาฯ) 170,200 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 92,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
2. เครื่ องคอมพิว เตอร์ โ น้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ น เงิ น 12,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 36
/4. เครื่องพิมพ์...

-74. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
7,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 42
นายประเสริฐ พางาม:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนอบต.บ้านค้อ)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(10) เทศบาลเมืองหนองสาโรง
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 7 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
(นางรณิดาฯ) 225,800 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 10 เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาล
หนองสาโรง สังกัดเทศบาลเมืองหนองสาโรง โดยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ให้กับหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี แผนงานขยายโอกาสและคุณภาพการศึกษา งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ น เงิ น 34,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 36
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 21,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
4. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 9,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 37
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 44
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 7
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 112,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 7
/7. เครื่องคอม...

-87. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
นางศราพรมณีโชติ:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทม.หนองสาโรง)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลเมืองหนองสาโรงจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(11) องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 6 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
(นางรณิดาฯ) 226,700 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 92,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
2. เครื่ องคอมพิว เตอร์ โ น้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
21,000 บาท รวมเป็นเงิน 63,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 9,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 37
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 22,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่ อง ราคาเครื่องละ
7,600 บาท รวมเป็นเงิน 15,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 44
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,100 บาท รวมเป็น
เงิน 24,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 53
น.ส.วันใหม่ ถาวาปี:
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนอบต.โพนสูง)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(12) สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 62,000
(นางรณิดาฯ) บาท ดังนี้
/1. เครื่องคอม...

-91. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 42
นายกฤษชานนท์ อุทัยเลี้ยง : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนสนจ.อุดรธานี)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็นชอบและอนุมัติให้สานักงานจังหวัดอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
3.2 กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
เทศบาลต าบลอู บ มุ ง ส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณาการจั ด หาเครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) พร้อมติดตั้งแท้งค์ จานวน 1เครื่อง จานวน ราคา
4,494 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่เนื่องจากเทศบาลตาบลอูบมุงมีความคลาดเคลื่อนใน
การนาเสนอข้อมูล ขอให้ผู้แทนเทศบาลตาบลอูบมุ งนาเสนอขอมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป

(1) เทศบาลตาบลอูบมุง
นางณัฏฐ์เขมิกา ปรินชาน์พันธุกร:
ขออนุมัติจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) พร้อมติดตั้ง
(ผู้แทนทต.อูบมุง)
แท้งค์ จานวน3 เครื่อง ได้สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ จานวน 3
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง คือ 4,494 บาท รวมเป็น
เงิน 13,482 บาท
ประธาน :

มติ

:

เนื่องจากคุณลักษณะและราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เทศบาลตาบลอูบมุงนาเสนอในครั้งนี้
เป็นข้อมูลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้เคยเสนอขออนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 แต่มี
ข้อผิดพลาดเรื่องจานวนที่ขอเสนออนุมัติจึงขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯเพิ่มเติ ม
คณะกรรมการฯ เห็นชอบหรือไม่
เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลต าบลอู บ มุ ง ด าเนิ น การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ต าม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ

/(2) องค์การบริหาร...

- 10 (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
(2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน การสอน การวิเคราะห์การจัดทาแผนด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี วงเงินทั้งสิ้น
7,600,000 บาท (วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 7,582,000 บาท)
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง ราคา 120,000 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 1
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว)จานวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 207,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
7,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
4) สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จานวน 8 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเป็นเงิน 232,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อ 48
5) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 8 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 26,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 50
6) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท
รวมเป็ น เงิ น 27,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
7) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,100 บาท
รวมเป็ น เงิ น 54,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 53
8) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิว เตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 9 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท รวมเป็นเงิน 34,200 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 62
9) ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ( Server)
จานวน 9 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 63
/นายบดินทร์...

- 11 นายบดินทร์ บุตรดี:
(ผู้แทนอบจ.อุดรธานี)

มติ

:

ถูกต้องตามที่เสนอขอ

เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายเลขาฯ :
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
(นางรณิดาฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายบดินทร์ บุตรดี:

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์
(ผู้แทนอบจ.อุดรธานี)
เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)/บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็กสาหรับโรงเรียน (Server) จานวน 8 เครื่องได้ทา
การสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)และใช้ราคาต่าสุด
เป็นราคากลางคือ 47,850 บาท เป็นเงิน 382,800 บาท
2) โปรแกรมจัดการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพจานวน 9 ชุดได้ทาการสืบราคาจาก
ท้ อ งตลาดรวมทั้ ง เว็ บ ไซต์ เ ปรี ย บเที ย บ 3 บริ ษั ท และใช้ ร าคาต่ าสุ ด เป็ น ราคากลาง คื อ
440,000 บาทเป็นเงิน 3,960,000 บาท
3) ชุดตรวจข้อสอบจากไฟล์ภาพและกระดาษคาตอบจานวน 8 ชุ ดได้ทาการสืบราคา
จากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุ ดเป็นราคากลางคือ
130,000 บาทเป็นเงิน 1,040,000 บาท
4) โปรแกรมจัดทาแผนสาหรับประกันคุณภาพในสถานศึกษา จานวน 8 ชุดได้ทาการสืบ
ราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ
148,000 บาท เป็นเงิน 1,184,000 บาท
5) โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลสาหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) จานวน 1 ชุดได้ทา
การสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคา
กลางคือ 125,500 บาท เป็นเงิน 125,500 บาท
มติ
: เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ตามคุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ
(2.2) โครงการห้องสมุดมีชีวิต (ICT DIGITAL LIBRARY
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 โรงเรียน คือ
- โรงเรียนน้าซึมพิทยาคมวงเงินทั้งสิ้น7,194,550บาท(วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จานวน4,974,950บาท)
- โรงเรียนพังงูพิทยาคมวงเงินทั้งสิ้น7,195,900บาท(วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จานวน4,974,950บาท)
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบ ดังนี้
/1) เครื่องคอมพิว...

- 12 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9
2) คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 จานวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ20,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 400,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 58
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 13,800 บาทตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 32
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
7,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ39
5) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาทตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558ข้อ53
6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 5,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 29
นายธนวิน ทองดีวัฒนา : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนอบจ.อุดรธานี)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต (ICT DIGITAL LIBRARY) โรงเรียนน้าซึมพิทยาคม และโรงเรียนพังงู พิทยาคม
ตามที่เสนอโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายเลขาฯ :
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
(นางรณิดาฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายธนวิน ทองดีวัฒนา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์
(ผู้แทนอบจ.อุดรธานี)
เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง ดังนี้

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All-in One PC TOUCH SCREEN จานวน 7 เครื่อง ได้
ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็น
ราคากลางคือ23,000 บาท รวมเป็นเงิน 161,000 บาท
2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก TABLET ออกTV จานวน 1 ชุด ได้ทาการสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 5,900
บาท เป็นเงิน 5,900 บาท
/3) ตู้ RACK…

- 13 3) ตู้ RACK 27U จานวน 1 ตู้ ได้ ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์
เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000
บาท
4) ตู้ RACK 15U จานวน 1 ตู้ ได้ ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์
เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 13,500 บาท เป็นเงิน 13,500
บาท
5) โปรแกรมระบบบริหารงานห้องสมุด ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์
เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง ประกอบด้วย
5.1) ระบบขึ้นทะเบียนสื่อ-หนังสือ จานวน ๑ ชุด ราคาต่าสุด คือ ๓๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
5.2) ระบบตู้บัตรรายการ จานวน ๑ ชุดราคาต่าสุ ด คือ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท
5.3) ระบบยืม-คืนจานวน ๑ ชุด ราคาต่าสุด คือ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐
บาท
5.4) ระบบสถิ ติ ก ารเข้ า ใช้ ห้ อ งสมุ ด ราคาต่ าสุ ด คื อ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็ น เงิ น
๒๐,๐๐๐ บาท
6) โปรแกรมมัลติมีเดียภาพเสมือนจริง (Augmented Reality)ใช้เป็นโปรแกรมควบคุม
จานวน ๑ ชุดได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้
ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ ๕,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
7) โปรแกรมมัลติมีเดีย ๓ มิติ (LAB ๓D) ใช้เป็นโปรแกรมควบคุม จานวน ๑ ชุดได้ทา
การสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคา
กลางคือ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
8) โปรแกรม ICTDIGITAL LIBRARY BOOK ON DEMAND สิทธิ์การใช้งาน ๒๕ สิทธิ์
จานวน ๑ ชุดได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้
ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ ๑๗,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
9) โปรแกรม ICTDIGITAL LIBRARY VIDEO ON DEMAND สิทธิ์การใช้งาน ๒๕ สิทธิ์
จานวน ๑ ชุดได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้
ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
10) โปรแกรม ICTDIGITAL LIBRARY SOUND ON DEMAND สิทธิ์การใช้งาน ๒๕ สิทธิ์
จานวน ๑ ชุดได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้
ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
11) โปรแกรม ICTSCIENCE LIBRARY LAB ON DEMAND สิทธิ์การใช้งาน ๒๕ สิทธิ์
จานวน ๑ ชุด ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้
ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
12) โปรแกรม ICTDIGITAL HOME THEATER 2D AND 3D สิทธิ์การใช้งาน ๒๕ สิทธิ์
จานวน ๑ ชุดได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้
ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
13) โปรแกรม ICTROOM DIGITAL LIBRARY MINICURRICOLUMสิทธิ์การใช้งาน ๒๕
สิทธิ์จานวน ๑ ชุดได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริ ษัท และ
ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
/14) RESOURCE…

- 14 14) RESOURCE CENTER TUTOR ON DEMANDเป็นสื่อเสริมการเรียนในลักษณะ
E-BOOK ที่จัดให้มีไว้ในห้องสมุดในรูปแบบดิจิตอล สาหรับนักเรียนได้เข้ามาอ่าน หรือเป็ น
วิดีโอที่ให้นักเรียนได้เข้า มาดู ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3
บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ระดับชั้น คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
(๑) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ านวน ๔๕๐ เรื่ อ ง ราคาต่ าสุ ด คื อ ๗๗๐ บาท เป็ น เงิ น
๓๔๖,๕๐๐ บาท
(๒) วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จ านวน ๒๖๕ เรื่ อ ง ราคาต่ าสุ ด คื อ ๗๗๐ บาท เป็ น เงิ น
๒๐๔,๐๕๐ บาท
(๓) วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา จ านวน ๖๒๐ เรื่ อ ง ราคาต่ าสุ ด คื อ ๗๗๐ บาท เป็ น เงิ น
๔๗๗,๔๐๐บาท
(๔) วิ ช าภาษาอั ง กฤษ จ านวน ๓๔๐ เรื่ อ ง ราคาต่ าสุ ด คื อ ๗๗๐ บาท เป็ น เงิ น
๒๖๑,๘๐๐บาท
(๕) วิชาภาษาไทย จานวน ๔๗๐ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๑,๙๐๐
บาท
(๖) วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ จานวน ๑๖๐ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน
๑๒๓,๒๐๐ บาท
(๗) วิชาสุขศึกษา จานวน ๙๕ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๗๓,๑๕๐บาท
(๘) วิชาศิลปะ จานวน ๔๕ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๖๕๐บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
(๑) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ านวน ๒๒๐ เรื่ อ ง ราคาต่ าสุ ด คื อ ๗๗๐ บาท เป็ น เงิ น
๑๖๙,๔๐๐ บาท
(๒) วิชาฟิสิกส์ จานวน ๒๗๕ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๑๑,๗๕๐
บาท
(๓) วิชาเคมี จานวน ๖๙๐ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๕๓๑,๓๐๐ บาท
(๔) วิชาชีววิทยา จานวน ๔๔๐ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๓๓๘,๘๐๐
บาท
(๕) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพจานวน ๕๐ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน
๓๘,๕๐๐ บาท
(๖) วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา จ านวน ๓๔๐ เรื่ อ ง ราคาต่ าสุ ด คื อ ๗๗๐ บาท เป็ น เงิ น
๒๖๑,๘๐๐ บาท
(๗) วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ จานวน ๑๔๕ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน
๑๑๑,๖๕๐ บาท
(๘) วิชาภาษาไทย จานวน ๔๓๐ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๓๓๑,๑๐๐
บาท
(๙) วิ ช าภาษาอั ง กฤษ จ านวน ๒๒๕ เรื่ อ ง ราคาต่ าสุ ด คื อ ๗๗๐ บาท เป็ น เงิ น
๑๗๓,๒๕๐ บาท
(๑๐) วิชาศิลปะ จานวน ๒๕ เรื่อง ราคาต่าสุด คือ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๕๐ บาท
/ข้อสังเกต...

- 15 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯได้พิจารณาโครงการฯกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯแล้วเห็นควรให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดาเนินการปรับแก้รายละเอียดโครงการฯ ดังนี้
นางหทัยรัตน์ แสนธิ

:

กรณี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ มี ร าคาตรงตามเกณฑ์ ร าคามาตรฐานของ
กระทรวง ICT ตามประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 1, 3,
4) ให้ ท าการเปรี ย บเที ย บผลิ ต ภั ณ ฑ์ ๓ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( ยี่ ห้ อ ) เนื่ อ งจากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในท้องตลาด และนาเสนอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาตามแบบฟอร์มที่กาหนด
รายการที่ 2 (อุปกรณ์แปลงสัญญาณจากTABLET ออกTV) ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แต่เป็นอุปกรณ์ Media Converter

นายสุรชัย ชุ่มเกษร

:

กรณีรายการตู้ RACK ขนาด 27U และขนาด 15Uให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานีพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ และหากมีพื้นที่เพียงพอ
คณะกรรมการฯ เห็ น ว่ า ควรปรั บ ใช้ ร ายการตามเกณฑ์ ร าคากลางฯ ของ
กระทรวง ICTณวันที่18 กุมภาพันธ์ 2558

นางหทัยรัตน์ แสนธิ

:

กรณี RESOURCE CENTER TUTOR ON DEMAND นั้น คณะกรรมการฯ ยัง
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดอุดรธานีเสนอมาว่าเป็นสื่ อการเรี ยนรู้และอุ ปกรณ์การเรี ยนการสอน
อิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ไม่ หากเป็ น ..คณะ
กรรมการฯ เห็นว่าจะต้องส่งเข้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก่อน

นายธนวิน ทองดีวัฒนา :

เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ
กรณีตู้ RACK ขนาด 27U และ 15U นั้น ไม่สามารถปรับใช้รายการตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวง ICT ณวันที่18 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจาก
มีพื้นที่ในการจัดเก็บตู้ RACK ที่ค่อนข้างจากัด แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี จะนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลับไปพิจาณา
ความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนขนาดของตู้ RACK ต่อไป

(ผู้แทน นายกทน.อุดรธานี)

(ผอ.ศสส. เขต 5 อุดรธานี)

(ผู้แทน นายกทน.อุดรธานี)

(ผู้แทนอบจ.อุดรธานี)

มติ

:

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดาเนินการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามรายการที่ 5 – 13 ตามคุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ
2. ส่วนรายการอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดาเนินการปรับแก้ไขรายละเอียด
เอกสารให้ถูกต้องตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯและให้คณะกรรมการฯ
ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารโครงการฯก่อนบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมในครั้งต่อไป
/(3) เทศบาลนคร...

- 16 (3) เทศบาลนครอุดรธานี
ขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(3.1) โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒558 วงเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๓๒๘,๐๐๐บาท (วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๔,๒๘๙,๐๐๐บาท)
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายเลขาฯจะสอบทานและให้เทศบาลนคร
อุดรธานีตรวจสอบ ดังนี้
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน เป็นเงินส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวนเงิน ๕๒๓,๑๐๐ บาท
ประกอบด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว) สาหรับ Service Workstation ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๙ จานวน
๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๓ ราคาเครื่องละ ๖,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๒ ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักปลัดเทศบาล
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

/ฝ่ายเลขาฯ...

- 17 ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว )จานวน ๓ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว) จานวน ๔ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๙ ราคาเครื่ อ งละ
๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาตู้ละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๕ ราคาเครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท
6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน๑เครื่อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิ น
๗,๓๐๐ บาท
7) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ ราคาเครื่องละ ๗,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท
8) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑
เครื่ อง ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
9) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑๗ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๗๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักการคลัง
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว )จานวน ๔ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท
/2) เครื่องคอมพิว...

- 18 2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๔ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๔๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ สานักปลัดเทศบาล
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว )จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิ น
๗,๓๐๐ บาท
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักการศึกษา
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน
๓๕เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว)จานวน ๖๗ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๔๑,๐๐๐ บาท
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ ราคาเครื่องละ ๗,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๕ ราคาเครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท
/5) เครื่องสารอง...

- 19 5) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๕ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองการแพทย์
1) คอมพิวเตอรแท็บแล็ตแบบที่๒จานวน๒เครื่องตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ข้อ ๕๘ ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๕ ราคาเครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท
3) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ ขนาด 42U จานวน ๑ ตู้ ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๒๖ ราคาตู้ ล ะ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็ น เงิ น
๒๓,๐๐๐ บาท
4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑๖ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙,๖๐๐ บาท
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
6) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ ๑ จานวน ๑ ระบบ ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๙ ราคาเครื่องละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
7) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว )จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๒ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิ น
๑๔,๖๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

/ฝ่ายเลขาฯ...

- 20 ฝ่ายเลขาฯ :
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักการสาธารณสุ ขและ
(นางรณิดาฯ) สิ่งแวดล้อม
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว )จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
3) เครื่องพิมพ์ช นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที)จานวน๑เครื่ อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิ น
๗,๓๐๐ บาท
4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๒๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิ บัติงาน งานบริการสาธารณสุขและงาน
(นางรณิดาฯ) สาธารณสุขอื่น
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว )จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที)จานวน ๑ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิ น
๗,๓๐๐ บาท
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน งานศูนย์บริการสาธารณสุข
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
จานวน ๗ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๘ ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท
/2) เครื่องคอมพิว...

- 21 2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ ว )จ านวน๑เครื่ อ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้น ฐานครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน ๓ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ ราคาเครื่องละ ๗,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ ๑ จานวน ๒
เครื่ อง ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๐ ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
6) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๗ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๗๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
- ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน แผนงานสั ง คมสงเคร ะห์
(นางรณิดาฯ) กองสวัสดิการสังคม
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว )จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๕ ราคาเครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ ราคาเครื่องละ ๗,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท
4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๓ ราคาเครื่องละ ๖,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

/ฝ่ายเลขาฯ...

- 22 ฝ่ายเลขาฯ :
- ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนงานเคหะชุมชน งาน
(นางรณิดาฯ) บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน งานไฟฟ้าถนน
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว) จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๒ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิ น
๑๔,๖๐๐ บาท
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๒๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน งานกาจัดขยะมูลฝอย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๙ ราคาเครื่ อ งละ
๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิ น
๗,๓๐๐ บาท
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

/ฝ่ายเลขาฯ...

- 23 ฝ่ายเลขาฯ :
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
(นางรณิดาฯ) ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว) จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๙ ราคาเครื่ อ งละ
๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๓ ราคาเครื่องละ ๖,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
(นางรณิดาฯ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๙ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ ราคาเครื่องละ ๗,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางรณิดาฯ)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลแห่งที่ ๒
1) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน ๓ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๓๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

/กรณีไม่มี...

- 24 กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายเลขาฯ :
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
(นางรณิดาฯ) เทศบาลนครอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นางปราณี เชื้อหอม:

เทศบาลนครอุดรธานีได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการบริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชนโดยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน ของกรมการปกครอง ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่กรมการปกครองได้
มอบหมายให้บริษัท คอนโทรล ดาต้า จากัด รับผิดชอบดูแลระบบทะเบียนส่วนกลาง โดยเป็น
การผู กขาดโดยบริ ษัท เดีย ว นั้น ถือ เป็น การจัดหาระบบหรือ อุปกรณ์ค อมพิ ว เตอร์ที่ ต้อ ง
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานมีความจาเป็นโดยลักษณะการใช้งานหรือมีข้อจากัดทาง
เทคนิ ค ที่ จ าเป็ น ต้ อ งระบุ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (ยี่ ห้ อ ) เป็ น การเฉพาะตั ว จึ ง สามารถส่ ง ให้
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ พิจารณาโดยไม่ต้องเปรียบเทียบ
ราคาและก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน จ านวน ๓ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ษั ท ตามหนั ง สื อ ที่ มท
๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ เรื่ อ งแนวทางการพิ จ ารณาโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้
ปฏิบั ติตามแนวทางข้างต้ น ทั้งนี้เทศบาลนครอุดรธานีได้นาประวัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
ระบบงานทะเบียนของกรมการปกครองที่ผ่านมาในระยะเวลา ๒ ปี คือ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ มาใช้
เป็ น ข้ อ มูล เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่ง จะเห็ น ได้ว่ า ราคาที่ บริ ษั ท
คอนโทรล ดาต้า จากัด เสนอมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น มีราคาต่ากว่าราคาที่เทศบาลเคยจัดซื้อ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้เสนอราคาดังนี้
- โปรแกรมสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาบัตรประชาชน ประกอบด้วย
1) Operating System Service Workstation จานวน ๑ ชุด ราคา ๓,๕๐๐ บาท เป็น
เงิน ๓,๕๐๐ บาท
2) Computer Software Service Workstation จานวน ๑ ชุด ราคา ๒๑,๔๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๑,๔๐๐ บาท
- ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับบริการทาบัตรประชาชน ประกอบด้วย
1) เครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชน (Smart Card Reader)จานวน ๔ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๑๐,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๘๐๐ บาท
2) โปรแกรมควบคุมการอ่านลายนิ้วมือ จานวน ๔ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๔๐๐ บาท เป็น
เงิน ๘๕,๖๐๐ บาท
3) โปรแกรมควบคุมการจัดเก็บเอกสาร จานวน ๔ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๔๐๐ บาท เป็น
เงิน ๘๕,๖๐๐ บาท
เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี ด าเนิ น การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ต าม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ

(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

/(3.2) โครงการจัดหา...

- 25 (3.2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัดเทศบาล
นครอุ ด รธานี งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ส านั ก การศึ ก ษา วงเงิ น
๑๔๑,๕๐๐ บาท
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้เทศบาล
นครอุดรธานีตรวจสอบ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว) จานวน ๔ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๙ ราคาเครื่ อ งละ
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๓ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิ น
๒๑,๙๐๐ บาท
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน ๔ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๔๐๐ บาท
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๔ ชุด ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๖๒ ราคาเครื่องละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท
นางปราณี เชื้อหอม : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักการศึกษานั้น เทศบาลนครอุดรธานี
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ได้ เสนอจั ด ซื้อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ จานวน ๑๐๗ เครื่ อง แต่ มี การซื้อเครื่ อง
อุดรธานี)
สารองไฟฟ้า จานวน ๕ เครื่อง ทาให้เครื่องที่เหลือไม่มีเครื่องสารองไฟฟ้าซึ่ง
เป็ นอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้งานร่ว มกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากเกิดปัญหา
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอาจทาให้ส่งผลกระทบให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความ
เสียหายได้ โดยขอให้เทศบาลนครอุดรธานีได้ตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้
คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
นางปราณี เชื้อหอม
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

:

เทศบาลนครอุดรธานี จะได้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
เสนอต่อผู้บริหารของเทศบาลนครอุดรธานีพิจารณาต่อไป

เห็ นชอบและอนุ มัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิว เตอร์ ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
/(3.3) โครงการติดตั้ง...

- 26 (3.3)โครงการติ ด ตั้ ง และปรั บ ปรุ ง ระบบโครงข่ า ยสั ญ ญาณไฟจราจรและระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้ในการบริหารการจัดการงานจราจร บริเวณพื้นที่ตามสี่แยก
เมืองอุดรธานีระยะที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จานวนเงินทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๑๕๐ บาท รายละเอียดดังนี้
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้เทศบาล
นครอุดรธานีตรวจสอบ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕58 ข้อ ๑ ราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
2) ชุดระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน ๑ ชุด ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๖๓ ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จานวน ๔ เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๙ ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
5) ชุดระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ต บุ้ค จานวน ๖
ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๖๓ ราคาชุดละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๘๐๐
บาท
6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จานวน ๘ เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๑ ราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐
บาท
8) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ ๒ ขนาด ๔๒U จานวน ๑ ตู้ ตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๒๖ ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๒๓,๐๐๐ บาท
9) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน ๓๔ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๕,๔๐๐ บาท
/นางปราณี...

- 27 นางปราณี เชื้อหอม
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

:

ถูกต้องตามที่เสนอขอ

เห็ นชอบและอนุ มัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิว เตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายเลขาฯ :
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
(นางรณิดาฯ) เทศบาลนครอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา :

เทศบาลนครอุดรธานีได้ดาเนินโครงการและปรับปรุงระบบโครงข่ายสัญญาณไฟ

(ผู้ อ านวยการส่ ว นโยธา จราจรและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้ในการบริหารการจัดการงานจราจร
สานักการช่าง ทน.อุดรธานี)

บริเวณพื้นที่ตามสี่แยกเมืองอุดรธานี มาแล้ว ๒ ระยะ ซึ่งได้ดาเนินการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบ SCATS สาหรับการบริหารจัดการจราจรบนถนนสาย
หลัก ๒ สาย คือ ถนนโพศรีและถนนศรีสุข โดยในระยะที่ ๓ นี้ จะดาเนินการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดจานวน ๓๐ ตัว และติดตั้ง SCATS บนทางแยก จานวน ๔ ทางแยก
โดยมีส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคากลาง จานวน ๒ รายการ ทั้งนี้เทศบาลได้ดาเนินการสืบราคา
จากบริษัท จานวน ๓ รายเนื่องจากเทศบาลมีความจาเป็นจะต้องจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับระบบเดิมของเทศบาลได้ดังนี้
1) อุป กรณ์ข ยายเครือข่ายส าหรับคอมพิว เตอร์แม่ข่ าย (RS-232 Port
Expander For Server) จานวน ๑ ชุด ได้สืบราคาจากบริษัท จานวน ๓ ราย และ
ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง คือ ๙๐,๙๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๐,๙๕๐ บาท
2) โปรแกรมบริ ห ารจั ด การงานจราจร SCATS ส าหรั บ ทางแยกที่ ติ ด ตั้ ง
เพิ่มเติม จานวน ๔สิ ทธิ์ โดยได้สื บราคาจากบริษัท จานวน ๓ ราย และใช้ราคา
ต่าสุดเป็นราคากลาง คือ ๗๔๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๙๙๖,๐๐๐ บาท

ประธาน :

ระบบ SCATS ที่เทศบาลนครอุดรธานี นามาใช้นั้นได้มีการติดตั้งใช้งานที่ใดบ้าง

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา :

ระบบ SCATS เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นจากประเทศออสเตรเลีย มีการใช้บริหาร

(ผู้ อ านวยการส่ ว นโยธา จัดการจราจรตามแยกเมืองต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย สาหรับประเทศไทยนั้นได้
สานักการช่าง ทน.อุดรธานี)

มีการติดตั้งระบบดังกล่าวที่เมืองพัทยา ซึ่งสามารถนาไปใช้งานได้ประสบผลสาเร็จ
ซึ่งระบบดังกล่าวจะเหมาะสมกับการจราจรที่มีทางเอกทางโท โดยการนับปริมาณ
รถที่แล่นผ่านอุปกรณ์ตรวจนับ (Loop Detector)ที่ติดอยู่บนพื้นถนนตามสี่แยก
แล้วส่งไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบจะประมวลผลเพื่อสั่งการ
ให้ ตู้ ค วบคุ ม สั ญ ญาณไฟจราจรเป็ น สี เ ขี ย ว สอดคล้ อ งกั บ สภาพการจราจร ณ
ขณะนั้ น แบบเรียลไทม์ซึ่งจะทาให้ ทางแยกที่เชื่อมต่อกันได้รับสั ญญาณไฟเขียว
ต่อเนื่องกันไป ทาให้สภาพการจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
/นายสรรเสริญ...

- 28 นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :

อุปกรณ์ขยายเครือข่ายสาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (RS-232 Port Expander
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ForServer) คืออะไร
อุดรธานี)

นางปราณี เชื้อหอม
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

:

สาหรับอุปกรณ์ขยายเครือข่ายสาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (RS-232 Port
Expander ForServer) นั้น เป็นชุดโปรแกรมที่ทาหน้าจาลองพอร์ท RS-232
เพื่อทาหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งมาจากตู้ควบคุมไฟจราจร SCATS ตามทางแยก
ต่าง ๆ โดยโปรแกรมที่ผู้ ขายเสนอนี้มีความสามารถในการจาลองพอร์ทได้
๔,๐๙๖ พอร์ท

เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี ด าเนิ น การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ต าม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา ๑7.0๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

