รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/๒๕๕9
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง สบายดี ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
*********************

ผู้มาประชุม
๑. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ
ประธานกรรมการ
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๒. นายนิพล
สังสุทธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(อาจารย์ประจาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.อุดรธานี)
๓. นายเฉลิมพล
หน่ายมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ แทน ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สนง.สรรพากรภาค 10)
๔. นายชุติชาติ
บุญชูวิทย์
กรรมการ
(สถิติจังหวัดอุดรธานี)
๕. นายปิยวิทย์
คาสุข
กรรมการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้แทนผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7)
๖. นายวิรัตน์
ธรรมเสถียร
กรรมการ
(นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ผู้แทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เขต 5 อุดรธานี)
๗. นายทวี
สราญรมย์
กรรมการ
(วิศวกร ระดับ 8 ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี)
๘. นางสาวทชากร
รอบรู้
กรรมการ
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี)
๙. นายกัมปนาทจักรวาร วิเวศ ศรีพุทธา
กรรมการ
(หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี)
๑๐. นางหทัยรัตน์
แสนธิ
กรรมการ
(หัวหน้างานสารสนเทศฯ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี)
๑๑. นายยุทธนา
โคกโพธิ์
กรรมการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)
๑๒. นายโฆษิต
ศรีปัญญา
กรรมการ
(รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตานาดี)
๑๓. นางสายสวาท
พรมโคตร
กรรมการ
(นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี)
๑๔. นายสรรเสริญ
บุญสิทธิ์
กรรมการ
(นักวิชาการที่ดินชานาญการ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี)
๑๕. นายสุรศักดิ์
พูนทานอง
กรรมการ
(นายช่างโยธาชานาญงาน ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี)
๑๖. นางศิริพรรณ
นีละกาญจน์
กรรมการ
(นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)
/17. นางสุนันท์...
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วงศ์ศรีแก้ว
กรรมการ
(เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน ผู้แทนหน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
๑๘. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๑๙. นางวีนัส
คาศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๒๐. นายคณิศร
ศิริเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
๑. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวเกศราภรณ์
๒. นางสาวสุภาพร
๓. นางสาวปริศนา
๔. นายทัศน์พล
๕. นายวรสิงห์
๖. นางสาวกฤษณา
๗. นายเจษฎา

หัตถีจร
ขุริดี
สามารถ
ภูชัน
ศรีคุณ
คาภาแก้ว
ผการัตน์

๘. นางบุบผา
๙. นายเสริฐศักดิ์
๑๐. นางมณียา
๑๑. นางสาวปภาดา
๑๒. นางสาววิรพร
๑๓. นางสาวพนิตนันท์
๑๔. นางพัชรดา
๑๕. นางวรรณนิสา

ศรีลาวงศ์
พุทธาผา
รัตนวงษา
หนันคา
เป็นมงคล
โคตรโยธา
เหมือนแก้ว
โสวภา

๑๖. นายวีรวัฒน์
๑๗. นางสาวปรียานันท์
๑๘. นายวัลลภ
๑๙. นางเสาวรักษ์
๒๐. นางพุทธรักษา
๒๑. นายภาคภูมิ
๒๒. นายเมธี
๒๓. นายจิรัชยา

วจีประศรี
โสภา
กองกรม
แสนสมบัติ
คาอ่อน
ประสาท
ศาสนะสุพินธ์
วงษ์ดี

นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลเขือน้า
ครู คศ.1 องค์การบริหารส่วนตาบลเขือน้า
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับกุง
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลทับกุง
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาน
ผช.นายช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลค้อใหญ่
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านชัย
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนกเขียน
เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี เทศบาลตาบลหนองเม็ก
นักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตาบลหนองวัวซอ
ผอ.กองคลัง เทศบาลตาบลหนองบัวบาน
หน.ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะอาด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสาราญ
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเลียน
หน.สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์
นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตาบลหายโศก
หน.สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาแค
หน.สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านก้อง
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบลผักตบ
เจ้าพนักงานป้องกัน เทศบาลตาบลพันดอน
ผอ.กองวิชาการ เทศบาลตาบลพันดอน
/24. นางบุหรง...
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๒๕. นางพรประภา

ภัทรศิริพงษ์
ขยันดี

๒๖. นางสลิตตา

หล้าศักดิ์

๒๗. นายสมนึก
๒๘. นายตฤณ

บุตรธนู
เบ็ญจจินดา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. เทศบาลตาบลเชียงแหว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตาบลหนองหาน
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตาบลแชแล
หน.สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น
นิติกร องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น
หน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ได้รับมอบหมายจากนายนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นประธานในที่ประชุม
และได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน :
ด้วยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดอุดรธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ภายในวงเงินไม่
เกิ น 10 ล้ า นบาท จ านวน 25 หน่ ว ยงาน เพื่ 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 3/2559 ในวันนี้
มติ
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประธาน :
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
มติ
:
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน :
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอุดรธานี พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 25 หน่วยงาน
โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และ
ความคุ้ ม ค่ า ในการน าไปใช้ ง านของหน่ ว ยงานที่ เ สนอขออนุ มั ติ ให้ ฝ่ า ยเลขาฯ น าเรี ย น
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
/ฝ่ายเลขาฯ...

-4ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัดในวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 หน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ 11 มีนาคม 2559 จานวน 17 หน่วยงาน
ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้

(1) องค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน้้า
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ราคา
(นางวีนัสฯ) เครื่ อ งละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิ น 42,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 11
น.ส.เกศราภรณ์ หัตถีจร :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.เขือน้า)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลเขือน้้า ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(2) องค์การบริหารส่วนต้าบลทับกุง
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
(นางวีนัสฯ) 18.5 นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 88,000 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
น.ส.ปริศนา สามารถ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ทับกุง)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลทับกุงดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(3) องค์การบริหารส่วนต้าบลนางัว
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 41,600
บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1
เครื่ อ ง ราคา 16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 7
2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ น เงิ น 8,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
/3. เครื่องพิมพ์...

-53. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 49
นายวรสิงห์ ศรีคุณ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.นางัว)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลนางัว ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(4) องค์การบริหารส่วนต้าบลโพนงาม
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,500
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 29,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 9
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ น เงิ น 8,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
น.ส.กฤษณา ค้าภาแก้ว :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.โพนงาม)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลโพนงามดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 3 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
368,000 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 16
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 256,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 7
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 15 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็ น เงิ น 48,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
/3. เครื่องคอม...

-63. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
นายเจษฎา ผการัตน์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ ด รธานี ด าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(6) องค์การบริหารส่วนต้าบลค้อใหญ่
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา
(นางวีนัสฯ) 16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
นางบุบผา ศรีลาวงศ์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ค้อใหญ่)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลค้อใหญ่ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(7) องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านชัย
ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 6 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
149,100 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 4
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 7
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 13,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41
4. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ น เงิ น 8,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
/5. เครื่องพิมพ์...

-75. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 8,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 40
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็ น เงิ น 12,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
นายเสริฐศักดิ์ พุทธาผา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.บ้านชัย)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านชัยดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(8) องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองนกเขียน
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 49
นางมณียา รัตนวงษา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.หนองนกเขียน)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองนกเขียนดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(9) เทศบาลต้าบลหนองเม็ก
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 48,800
บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1
เครื่ อ ง ราคา 16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 7
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
/3. เครื่องพิมพ์...

-83. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 47
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 49
น.ส.ปภาดา หนันค้า :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองเม็ก)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ต้ า บลหนองเม็ ก ด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด ค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(10) เทศบาลต้าบลหนองวัวซอ
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ราคา
(นางวีนัสฯ) 12,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 45
น.ส.วิรพร เป็นมงคล :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองวัวซอ)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ต้ า บลหนองวั ว ซอด าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด ค านึ งถึ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(11) เทศบาลต้าบลหนองบัวบาน
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 75,700
บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 8
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 39
/4. เครื่องสารอง...

-94. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็นเงิน 6,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
น.ส.พนิตนันท์ โคตรโยธา : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองบัวบาน)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ต้ า บลหนองบั วบานด าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด คานึ งถึ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(12) องค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะอาด
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,000
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. ขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 6,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็นเงิน 6,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
นางพัชรดา เหมือนแก้ว :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.นาสะอาด)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต้ า บลนาสะอาดด าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(13) องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีส้าราญ
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 67,400
บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 3
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 7
/2. เครื่องพิมพ์...

- 10 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 6,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็ น เงิ น 12,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
นางวรรณนิสา โสวภา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ศรีสาราญ)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต้ า บลศรี ส้ า ราญด าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(14) องค์การบริหารส่วนต้าบลตาลเลียน
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,900
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ น เงิ น 8,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
3,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41
นายวีรวัฒน์ วจีประศรี :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ตาลเลียน)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลตาลเลียนดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(15) องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนทองอินทร์
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,500
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 8,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 40
น.ส.ปรียานันท์ โสภา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.โนนทองอินทร์)

/มติ...

- 11 มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลโนนทองอินทร์ ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(16) องค์การบริหารส่วนต้าบลหายโศก
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 28,000
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1
เครื่ อ ง ราคา 16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 7
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 45
นายวัลลภ กองกรม :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.หายโศก)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหายโศกดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(17) องค์การบริหารส่วนต้าบลนาแค
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,100
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
2. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท
รวมเป็ น เงิ น 6,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 51
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
นางเสาวรักษ์ แสนสมบัติ : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองเม็ก)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลนาแคดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/3.2 กรณีหน่วย...

- 12 3.2 กรณีหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ ทั้งตรงตามเกณฑ์ ICT และไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT
จานวน 7 หน่วยงาน ดังนี้
(18) องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านก้อง
ฝ่ายเลขาฯ : เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
(นางวีนัสฯ) 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 105,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้
(1.1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านก้อง จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,800 บาท ประกอบด้วย
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา
16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 47
(1.2) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ 97,000 บาท แยกเป็นวงเงินส่วนอุปกรณ์อื่ นๆ 23,000 บาท และ
วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 74,000 บาท จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. เ ค รื่ อ ง บั น ทึ กภ า พ ก ล้ อง ว ง จ ร ปิ ด ร ะ บ บดิ จิ ต อ ล 1 6 ช่ อ ง ร อ ง รั บ
HDTV/HDMI/VGA/AV จานวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึง
ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคา
ต่าสุดเป็นราคากลางคือ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
2. กล้องวงจรปิดอนาล๊อกชนิดโดมอินฟราเรด จานวน 16 ตัว ซึ่งไม่มีราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ
3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 3,500 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท
นางพุทธรักษา ค้าอ่อน :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.บ้านก้อง)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านก้องดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(19) เทศบาลต้าบลพันดอน
เสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ วงเงินงบประมาณ 399,488 บาท แยกเป็นวงเงินส่วน
อุปกรณ์อื่นๆ 141,388 บาท และวงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 258,100 บาท
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 58
/2. กล้องโทรทัศน์...

- 13 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบอินฟราเรดสาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
IP Infrared Camera) แบบที่ 1 จานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน
176,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 7
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง ราคา 79,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 11
นายเมธี ศาสนะสุพินธ์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.พันดอน)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ต้าบลพันดอนดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
(20) เทศบาลต้าบลเชียงแหว
- ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม -

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

(21) เทศบาลต้าบลผักตบ
เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 63,700 บาท มีรายละเอียดดังนี้
(1.1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัด เทศบาลตาบลผักตบ
จานวน 3 รายการ เป็นเงิน 29,300 บาท ประกอบด้วย
1. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1
เครื่ อ ง ราคา 8,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 40
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ
41
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
(1.2) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท แยกเป็นวงเงินส่วนอุปกรณ์อื่นๆ 25,600 บาท และ
วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34,400 บาท จานวน 4 รายการ ดังนี้
1. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ราคา 3,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 56
/2. กล้องวงจรปิด...

- 14 2. กล้องวงจรปิดอนาล๊อกอินฟราเรด จานวน 8 ตัว ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่
25 สิ งหาคม 2558 จึ ง ได้ ทาการสื บราคาจากท้อ งตลาดรวมทั้งเว็บ ไซต์ เปรี ยบเทีย บ 3
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 2,400 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท
3. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (DVR Recorder) 8 ช่อง จานวน 1 เครื่อง ซึ่ง
ไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง
เว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 9,000 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
4. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน
1 หน่วย ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์
เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 2,900 บาท เป็นเงิน
2,900 บาท
นายภาคภูมิ ประสาท :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.ผักตบ)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ต้าบลผักตบดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

(22) เทศบาลต้าบลหนองหาน
ฝ่ายเลขาฯ : เสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง วงเงิน
(นางวีนัสฯ) งบประมาณ 721,890 บาท แยกเป็นวงเงินส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ 441,890 บาท และ
วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 280,000 บาท จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จานวน 7 ตัว ราคาตัวละ 36,000 บาท รวมเป็นเงิน
252,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 5
2. Outdoor Switch จานวน 4 เครื่อง ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึง
ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคา
ต่าสุดเป็นราคากลางคือ 7,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท
นางบุหรง ภัทรศิริพงษ์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองหาน)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
นายวิรัตน์ ธรรมเสถียร : หลักเกณฑ์ในการกาหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ Outdoor Switch ไม่สอดคล้อง
กับราคาที่สืบจากท้องตลาด เนื่องจาก 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) ที่นามาเปรียบเทียบ
(กรรมการ)
มีราคาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
/นายสรรเสริญ...

- 15 นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :
(กรรมการ)

การเสนอขออนุมัติจัดหาอุปกรณ์ Outdoor Switch ของเทศบาลตาบลหนอง
หาน ได้ทาการเปรียบเทียบ 3 ผลิ ตภัณฑ์(ยี่ห้ อ) แต่ไม่มีการแสดงรายการ
คุณลักษณะพื้นฐาน(Product Detial ) ครบทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) จึงไม่
สามารถพิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าได้

นายนิพล สังสุทธิ :
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายเฉลิมพล หน่ายมี :
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายปิยวิทย์ ค้าสุข :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายทวี สราญรมย์ :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นางสาวทชากร รอบรู้ :
ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
(กรรมการ)
ข้างต้น
มติ
: ให้เทศบาลต้าบลหนองหาน ดาเนินการแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
และนาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

(23) ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี
เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 120,700 บาท มีรายละเอียดดังนี้
(1.1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัด ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองอุดรธานี จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,500 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 3 เครื่อง ซึง่ ไม่มีราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
11 มี น าคม 2559 จึ ง ได้ ท าการสื บ ราคาจากท้ อ งตลาดรวมทั้ ง เว็ บ ไซต์ เ ปรี ย บเที ย บ 3
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท
(1.2) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ 110,800 บาท แยกเป็นวงเงินส่วนอุปกรณ์อื่นๆ 28,600 บาท และ
วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 82,200 บาท จานวน 4 รายการ ดังนี้

- 16 /1. กล้องวงจรปิด...
1. กล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรด จานวน 16 ตัว ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25
สิงหาคม 2558 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์
(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 3,400 บาท เป็นเงิน 54,400 บาท
2. เครื่องบั นทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล 16 ช่อง พร้อม หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Disk) 2 TB จานวน 1 เครื่อง ซึง่ ไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึง
ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคา
ต่าสุดเป็นราคากลางคือ 18,900 บาท เป็นเงิน 18,900 บาท
3. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มี
ราคาตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานของระบบกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิด ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง
เว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 4,500 บาท
เป็นเงิน 4,500 บาท
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่
25 สิ งหาคม 2558 จึ ง ได้ ทาการสื บราคาจากท้อ งตลาดรวมทั้งเว็บ ไซต์ เปรี ยบเทีย บ 3
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 4,400 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท
นางพรประภา ขยันดี :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อาเภอเมือง)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ ที่ท้าการ
ปกครองอ้า เภอเมืองอุดรธานี ดาเนินการจั ดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(24) เทศบาลต้าบลแชแล
ฝ่ายเลขาฯ : เสนอขออนุมัติจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลตาบลแชแล จานวน 1 โปรแกรม ซึ่งไม่มีราคา
(นางวีนัสฯ) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
11 มี น าคม 2559 จึ ง ได้ ท าการสื บ ราคาจากท้ อ งตลาดรวมทั้ ง เว็ บ ไซต์ เ ปรี ย บเที ย บ 3
ร้านค้า/บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 27,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
นางสลิตตา หล้าศักดิ์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.แชแล)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ต้าบลแชแลดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
/(25) องค์การบริหาร...

- 17 (25) องค์การบริหารส่วนต้าบลหมูม่น
ฝ่ายเลขาฯ : เสนอโครงการติดตั้งจุดบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) เพื่อให้บริการในเขต
(นางวีนัสฯ) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น โดยขออนุมัติจัดหาค่าเช่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริการ
อินเตอร์เน็ตและจัดเก็บล็อกไฟล์ (12 เดือน) จานวน 9 จุด ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า/บริษัท และใช้ราคา
ต่าสุ ดเป็ น ราคากลางคื อ จุด ละ 8,570.70 บาท เป็นระยะเวลารวม 12 เดือน เป็นเงิน
102,848.40 บาท
นายสมนึก บุตรธนู :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.หมูม่น)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหมูม่น ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธาน : ส้าหรับเทศบาลต้าบลเชียงแหว ที่ ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการที่เสนอขอใน
วันนี้ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาโครงการดังกล่าว หากหน่วยงานยังประสงค์ที่จะขอ
อนุมัติจัดหาฯ ให้เสนอโครงการเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจาณาครั้งถัดไป ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขาฯ
แจ้งประสานให้หน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย
มติ
: เห็นชอบ
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

