รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2๕๕8 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง สบายดี ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
*********************

ผู้มาประชุม
๑. นายณรงค์
๒. นายสุรศักดิ์
๓. นายเข็มเพชร

พลละเอียด
เกษมสุวรรณ
น้อยชนะ

๔. นายนิธิเวทย์
๕. นางสุมลพร

เจียมวิจิตร
ตะน่าน

๖. นายสรรเสริญ

บุญสิทธิ์

๗. นางสาวปนัดดา

ตราชู

๘. นายณัฏฐพล

ศรีพันธุ์

๙. นายสีหนาท

วิบูลย์ศิลป์

๑๐. นางศิริพรรณ
๑๑. นายยุทธนา

นิละกาญจน์
โคกโพธิ์

๑๒. นางหทัยรัตน์

แสนธิ

๑๓. นายสุรชัย

ชุ่มเกษร

๑๔. นายอัจฉริยะ

พันแฮด

๑๕. นางรณิดา
๑๖. นางฐาณิญา
๑๗. นางวีนัส
๑๘. นางอมรรัตน์

เหลืองฐิติสกุล
โอฆะพนม
คาศรีเมือง
อินทรพาณิชย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายคณิศร
๒. นายบัญชา
๓. นายจิรัตน์

ศิริเกตุ
พรมเรืองเดช
อ่อนสนิท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฯ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
แทน ปลัดจังหวัดอุดรธานี
แทน ผอ.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน แทน
สถิติจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ แทน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี
สถาปนิกปฏิบัติการ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุดรธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการเงิน แทน หน.ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัด
อุดรธานี
นักวิชาการเงินและบัญชี แทน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๗ว แทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้างานสารสนเทศภูมิศาสตร์ แทน นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5
อุดรธานี
นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ แทน หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อด.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สนจ.อด.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สนจ.อด.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าฯ กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าฯ กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.อด.
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองบ้านดุง
/4. นางปราณี…

-2๔. นางปราณี
๕. นางสาวรัตนพร
๖. นายธิติ

เชื้อหอม
นาแถมพลอย
บุญสม

๗. นายภณ

สุวรรณไกรษร

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8วช เทศบาลนครอุดรธานี
นักวิชาการศึกษา 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี
นักบริหารงานช่าง 6 เทศบาลตาบลนาดี

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. โดย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
ด้วย จั งหวัดได้รั บแจ้ งจากองค์การบริหารส่ วนจังหวัดอุดรธานี , เทศบาลนครอุดรธานี และ
เทศบาลเมืองบ้านดุง ว่ากรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2557 ให้กับหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี แผนงานขยายโอกาสและคุณภาพ
การศึกษา งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดังนั้ น เพื่อให้การจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จั งหวั ดเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย จึ งได้ เชิ ญ คณะกรรมการฯ ทุ ก ท่ านประชุ มเพื่ อพิ จารณาจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2558 ในวันนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานฯ
ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 3 หน่วยงาน เรียงตามลาดับ ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
๒. เทศบาลนครอุดรธานี
๓. เทศบาลเมืองบ้านดุง
๑. องค์การส่วนจังหวัดอุดรธานี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด อุด รธานี ได้ รั บจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้กับหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี แผนงานขยาย
โอกาสและคุณภาพการศึกษา งบเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น โดยประกอบด้วยรายการที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องนาเสนอขอรับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ระดั บ จั ง หวั ด วงเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น ๔,๐๓๑,๖๕๐ บาท เป็ น วงเงิ น ส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ จานวนเงินทั้งสิ้น ๓,๔๔๐,๕๐๐ บาท จานวน 5 รายการ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 140 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,220,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี จานวน 7 แห่ง คือ โรงเรียนกุงเจริญ
/พิทยาคม...

-3พิทยาคม จานวน ๒๐ เครื่อง, โรงเรียนพังงูพิทยาคม จานวน ๒๐ เครื่อง, โรงเรียนพันดอนวิทยา จานวน ๒๐
เครื่อง, โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จานวน ๒๐ เครื่อง, โรงเรียนน้าซึมพิทยาคม จานวน ๒๐ เครื่อง, โรงเรียนนา
ทราย จานวน ๒๐ เครื่อง, โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จานวน ๒๐ เครื่อง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๔๐ เครื่อง
๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 7 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 16,100 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 28 เพื่อใช้สาหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ภายใน แบบใช้ส ายในห้ องปฏิบั ติการคอมพิว เตอร์ของโรงเรียนสั ง กัด อบจ.อุด รธานี จานวน 7 แห่ ง คื อ
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนพังงูพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนพันดอนวิทยา
จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรีย นเชีย งเพ็งวิทยา จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนน้าซึมพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง,
โรงเรียนนาทราย จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จานวน ๑ เครื่อง รวมทั้งสิ้น จานวน ๗ เครื่อง
๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network (๓๕ หน้า/นาที)
จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 40 เพื่อใช้
สาหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี จานวน 7 แห่ง คือ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนพังงูพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนพันดอนวิทยา จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียน
เชียงเพ็งวิทยา จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนน้าซึมพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนนาทราย จานวน ๑
เครื่อง, โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จานวน ๑ เครื่อง รวมทั้งสิ้น จานวน ๗ เครื่อง
๔. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ
3,100 บาท รวมเป็ น เงิ น 21,700 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 46 เพื่อใช้สาหรับสแกนเอกสารต่างๆ ของ
โรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี จานวน 7 แห่ง คือ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนพังงู
พิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนพันดอนวิทยา จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จานวน ๑ เครื่อง
, โรงเรียนน้าซึมพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนนาทราย จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
จานวน ๑ เครื่อง รวมทั้งสิ้น จานวน ๗ เครื่อง
๕. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,100 บาท
รวมเป็ น เงิน 42,700 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 53 เพื่อใช้ส าหรับส ารองไฟฟ้าในห้ องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี จานวน 7 แห่ง คือ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง,
โรงเรียนพังงูพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนพันดอนวิทยา จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนน้าซึมพิทยาคม จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนนาทราย จานวน ๑ เครื่อง, โรงเรียนแช
แลพิทยานุสรณ์ จานวน ๑ เครื่อง รวมทั้งสิ้น จานวน ๗ เครื่อง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
กรณี ค รุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ สนอขออนุ มั ติ ท าการ
ตรวจสอบราคากลางของครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณประกอบการกาหนด
ราคากลางด้วย
มติที่ประชุม ประธานเห็นชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานที่จัดหา
ดาเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ในส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
ทั้ง 5 รายการ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตาม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่ากว่า
/2. เทศบาลนคร...
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เทศบาลนครอุ ด รธานี ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบเงิ น อุ ด หนุ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียน
ท้องถิ่น โดยประกอบด้วยรายการที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องนาเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการจัดหาและบริหารคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด วงเงิน
รวมทั้งสิ้น ๖,๕๑๔,๐๐๐ บาท โดยเป็นวงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๓๖,๕๐๐
บาท ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จัดสรรให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๔ และโรงเรียนเทศบาล
๗ วงเงิน โรงเรียนละ ๖๖๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ ๕๒๓,๑๐๐ บาท
ประกอบด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
ส าหรั บ นั ก เรี ย น จ านวน ๒๐ เครื่ อ ง ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๓๒๐,๐๐๐ บาท
1.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
๑๘.๕ นิ้ว) สาหรับครู จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๘ ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๒๓,๐๐๐ บาท
1.๓ ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ ขนาด 36U จานวน ๒ ตู้
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๒๕ ราคาตู้ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
1.๔ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๓
เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๙๐๐ บาท
1.๕ เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานจัดเก็บเอกสารทั่วไป จานวน ๑ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๖ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
1.๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จานวน ๒ เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
1.๗ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๒๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๕,๑๐๐ บาท
๒. ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ วงเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท
เป็นเงินส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวนเงิน ๗๑,๓๐๐ บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
2.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๙ ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐
บาท
/2.2 เครื่องคอม...

-52.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน ๒ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
2.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๑
เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๙ ราคาเครื่องละ ๗,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท
๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
จานวน ๑๑ แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๙ โรงเรียนบ้านช้าง โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ โรงเรียนเทศบาล ๑๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕
โรงเรียนเทศบาล ๗ โรงเรียนเทศบาล ๘ วงเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท เป็นเงินส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวนเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
3.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน ๑๑ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บาท
๔. ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
จานวน ๘ แห่ง คือ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕
โรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๘ โรงเรียนเทศบาล ๙ และโรงเรียนเทศบาล ๗ โดยมีวงเงินโรงเรียนละ
๕๗๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็ นเงิน ส่ว นที่เป็ น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ ๔๙๑,๕๐๐ บาท ประกอบด้ว ย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
4.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๒๐ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ข้ อ ๘ ราคาเครื่ อ งละ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็ น เงิ น
๔๖๐,๐๐๐ บาท
4.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network (๓๕ หน้า/นาที)
จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๐ ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
4.๓ เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานจัดเก็บเอกสารทั่วไป จานวน ๑ เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๔๖ ราคาเครื่องละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
4.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จานวน ๑ เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ ราคาเครื่องละ ๒,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๓๐๐ บาท
4.๕ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จานวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ข้อ ๕๓ ราคาเครื่องละ ๖,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จึงอนุมัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามคุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่
กาหนดหรือต่ากว่า
/3. เทศบาลเมือง...

-6๓. เทศบาลเมืองบ้านดุง

เทศบาลเมื อ งบ้ า นดุ ง ได้ รั บ จั ด สรรงบเงิ น อุ ด หนุ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียน
ท้องถิ่น โดยประกอบด้วยรายการที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จานวน ๑ เครื่อง
ของโรงเรียนเทศบาล ๑ จานวนเงิน ๑๗,๐๐๐บาท เพื่อนาไปใช้ในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และเอกสารอื่น ๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ซึ่งมีราคาและคุณลักษณะที่จะจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ข้อ ๑๐ ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จึงอนุมัติให้เทศบาลเมืองบ้านดุง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ ค สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่ อง ตามคุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ โดย
พิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่ากว่า
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ฝ่ายเลขาฯ (นางรณิดาฯ)
เนื่องจากได้รับการประสานจากเทศบาลตาบลนาดีว่า ทางเทศบาลตาบลนาดีได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุน ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2557 เพื่อดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จึงขอให้ผู้แทน
เทศบาลตาบลนาดี ได้นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ
เทศบาลตาบลนาดี (นายภณฯ)
เทศบาลตาบลนาดี ได้ดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสานักงานเทศบาล
ตาบลนาดี เพื่อการดาเนินโครงการจะเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดจานวน ๘ จุด ในโครงการนี้มีส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องนาเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเป็น
วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวนเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐ บาท จานวน 1 รายการ คือ เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52 จึงนาเรียนคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จึงอนุมัติให้เทศบาลตาบลนาดี จัดหา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาใน
ราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่ากว่า
ปิดประชุมเวลา ๑6.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

