รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/๒๕๕9
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 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. นายสมศักดิ์
อ้วนเพ็ง
กรรมการ
(วิศวกร ระดับ 9 ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี)
๔. นายชุติชาติ
บุญชูวิทย์
กรรมการ
(สถิติจังหวัดอุดรธานี)
๕. นายปิยวิทย์
คาสุข
กรรมการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ผู้แทนผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7)
๖. นายวิรัตน์
ธรรมเสถียร
กรรมการ
(นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ผู้แทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เขต 5 อุดรธานี)
๗. นายประสบชัย
วิจารณรงค์
กรรมการ
(หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี)
๘. นางหทัยรัตน์
แสนธิ
กรรมการ
(หัวหน้างานสารสนเทศฯ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี)
๙. นายยุทธนา
โคกโพธิ์
กรรมการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)
๑๐. นายโฆษิต
ศรีปัญญา
กรรมการ
(รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตานาดี)
๑๑. นางสายสวาท
พรมโคตร
กรรมการ
(นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี)
๑๒. นายสรรเสริญ
บุญสิทธิ์
กรรมการ
(นักวิชาการที่ดินชานาญการ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี)
๑๓. นายสุรศักดิ์
พูนทานอง
กรรมการ
(นายช่างโยธาชานาญงาน ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี)
๑๔. นางศิริพรรณ
นีละกาญจน์
กรรมการ
(นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)
๑๕. นางสุนันท์
วงศ์ศรีแก้ว
กรรมการ
(เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน ผู้แทนหน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
๑๖. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
/17. นางวีนัส...

-2๑๗. นางวีนัส
คาศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๑๘. นายคณิศร
ศิริเกตุ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
(นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
๑. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี)
๒. นางสาวสุรียพรรณ นามพิกุล
(ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสรรพากรภาค 10)
๓. นางสาวทชากร
รอบรู้
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธีราพร
๒.
๓.
๔.
๕.

นายรังสรรค์
น.ส.กัญญ์ลักษณ์
นางวไลพร
นายชัยณรงค์

สิงห์วงษ์
ฤทธิ์ผาด
สิทธิจันทร์
สาระบุญ
ทิพม่อม

๖. นายขจรเกียรติ์
๗. นายภูดิส

อินทะเสน
นิยมชัย

๘. นางกาญจน์
๙. นางดรุณี
๑๐. นางอรัญญา
๑๑. นางธนัชอรซ์
๑๒. จ่าสิบตรีสุรจิตร
๑๓. น.ส.ยุภาภรณ์
๑๔. น.ส.พรพณา
๑๕. นางเลิศลักษณ์
๑๖. นางสาวพัชรีพร
๑๗. นางสุวิมล
๑๘. นางโสรดา
๑๙. นายสุรเชษฏ์
๒๐. นายนเรนทร์
๒๑. นายสุชาติ
๒๒. นางธนาพร

วาจาสัตย์
คามีคร
ชินพันธุ์
เกริกชัยฐิณัล
วิเศษศรี
สุขณรงค์
จันทร์ด้วง
มูลอามาตย์
โพธิจักร
โคอุตตชนม์
ตาตะมิ
พันธุวร
โคตรเพชร
โพธิ์ศรี
คาภาษี

นวก.การเงินและบัญชีชานาญการ องค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองพาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลบ้านธาตุ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ เทศบาลตาบลบ้านธาตุ
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแสง
จพง.พัสดุชานาญงาน เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตาบลนิคม
สงเคราะห์
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตาด
หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านจั่น
ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลบ้านจั่น
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลตาบลบ้านจั่น
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบลบ้านจั่น
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลข้าวสาร
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลข้าวสาร
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตาบลหนองแวงโนนสะอาด
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลผาสุก
นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลผาสุก
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง
รองปลัด เทศบาลตาบลนายูง
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เทศบาลตาบลนายูง
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลสามพร้าว
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลสามพร้าว
/23. นางธิดารัตน์…

-3๒๓. นางธิดารัตน์
๒๔. นางศุภลักษณ์
๒๕. นางพรรณธิพา
๒๖. นางประไพศรี
๒๗. สิบเอกไพรัตน์
๒๘. น.ส.รัตนา
๒๙. นายธนเดช
๓๐. นายวัชรินทร์
๓๑. นายวิศรุต
๓๒. นางกาญจนา
๓๓. นางอนัญญา
๓๔. นางพาณิชย์
๓๕. น.ส.เพลินจิต
๓๖. นายตฤณ
๓๗. น.ส.กรรณกนก
๓๘. น.ส.กาญจนา
๓๙. นางสาวอรทัย
๔๐. น.ส.ดวงเพ็ญ
๔๑. น.ส.จิรนันท์
๔๒. น.ส.วีระพร
๔๓. นางสุธนี
๔๔. น.ส.ชนกานต์
๔๕. นายหฤทดิ์
๔๖. นายเบตโสภณ
๔๗. นายสมจิตร
๔๘. นางอุไรพร
๔๙. นายจิรายุทธ

เกษสาลี
โคตรมณี
บัวศรี
พรมทา
แก้วชัย
อามาตย์มนตรี
โคตรแสนลี
วรรณพันธ์
บุภักดี
แล่ล้อม
สุทธิวรรณา
คามี
หนูคล่องแคล่ว
เบ็ญจจินดา
ไตรยะสุทธิ์
มีลาดคา
บุตรวงค์
เสือพาดกร
ทองทับ
คันธสอน
หัวดอน
แก้วดวงศรี
นามสมวาส
ค่อมสิงห์
มูลมานัส
ฤทธิธรรม
ชมพจนานันท์

๕๐. น.ส.นวลจันทร์
๕๑. นางอุไรวรรณ
๕๒. นางจุติพร
๕๓. นายถาวร
๕๔. นางปรานี

สนิทชน
ชมกลิ่น
หงษาคา
บุตราช
เชื้อหอม

ผอ.กองคลัง เทศบาลตาบลหนองหว้า
หน.ฝ่ายอานวยการ เทศบาลตาบลหนองหว้า
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลนางัว
นักบริหารการศึกษา เทศบาลตาบลนางัว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ เทศบาลตาบลนางัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองหนองสาโรง
ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห
ผอ.กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านตาด
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแดง
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแดง
นักบริหารงานคลัง เทศบาลตาบลบ้านเชียง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองโนนสูง-น้าคา
จพง.ธุรการชานาญการ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้าคา
นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น
นักวิชาการจัดเก็บฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น
หน.สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด
ผช.จพง.ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด
หน.สนง.ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวคู
ผอ.กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านโคก
รองปลัด เทศบาลตาบลบ้านโคก
ผอ.กองคลัง เทศบาลตาบลหนองไผ่
ผช.จนท.ธุรการ เทศบาลตาบลนาดี
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เทศบาลตาบลนาดี
หน.ฝ่ายธุรการ เทศบาลตาบลนาข่า
เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบลผาสุก
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบลผาสุก
นวค.ชานาญการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
นักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตาบลเชียงแหว
หน.สานักปลัด เทศบาลตาบลเชียงแหว
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
จพง.ประปาปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
นวก.คอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
เทศบาลนครอุดรธานี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจัง หวัดอุดรธานี
ได้รับมอบหมายจากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นประธานในที่ประชุมและได้
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ระเบียบวาระ...

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน :
ด้วยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดอุดรธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ภายในวงเงินไม่
เกิ น 10 ล้ า นบาท จ านวน 32 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 4/2559 ในวันนี้
มติ
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ประธาน :
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559
มติ
:
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน :
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอุดรธานี พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 32 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 :
การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
(นางวีนัสฯ) จังหวัดในวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 หน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ 11 มีนาคม 2559 จานวน 29 หน่วยงาน
ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้
ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

(1) องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพาน
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 52,500
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. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 8,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 40
/นายธีราพร...

-5นายธีราพร สิงห์วงษ์ :
(ผู้แทน อบต.เมืองพาน)

มติ

:

ถูกต้องตามที่เสนอขอ

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

(2) เทศบาลตาบลบ้านธาตุ
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
(นางวีนัสฯ) 170,700 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 8
2. 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
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 45
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 58
นายรังสรรค์ ฤทธิ์ผาด :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.บ้านธาตุ)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ตาบลบ้านธาตุดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
(3) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
๑ โครงการ วงเงิน งบประมาณ 35,500 บาท ประกอบด้ ว ย ส่ ว นโยธา ส่ ว นการคลั ง มี
รายละเอียดดังนี้
/1. ส่วนโยธา...

-6๑. ส่วนโยธา จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 32,200 บาท ประกอบด้วย
๑.๑ 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
๑.2 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 58
2. ส่วนการคลัง จานวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 3,300 บาท ประกอบด้วย
๑.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
3,300 บาทตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41
นางวไลพร สาระบุญ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.หนองแสง)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแสงด าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(4) เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์
ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 7 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
236,900 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 5
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 7
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ้ค ส าหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
4. คอมพิ ว เตอร์ แ ท็ป เล็ ต จานวน 2 เครื่ อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท รวมเป็ นเงิ น
42,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 63
5. 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
/6. เครื่องพิมพ์...

-76. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,900 บาท รวมเป็นเงิน 39,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
7. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 47
นายขจรเกียรติ์ อินทะเสน : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.นิคมสงเคราะห์)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ตาบลนิค มสงเคราะห์ ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(5) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตาด
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
(นางวีนัสฯ) จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 7
นางกาญจน์ วาจาสัตย์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.บ้านตาด)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านตาดดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(6) เทศบาลตาบลบ้านจั่น
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 78,200
บาท ดังนี้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ้ค ส าหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
2. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ ต จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 63
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 58
/นางดรุณี...

-8นางดรุณี คามีคร :
(ผู้แทน ทต.บ้านจั่น)

มติ

:

ถูกต้องตามที่เสนอขอ

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

(7) องค์การบริหารส่วนตาบลข้าวสาร
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 49,000
(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. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (ราคาไม่รวมจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,700 บาท รวมเป็นเงิน 25,400 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 7
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 39
4. 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
น.ส.ยุภาภรณ์ สุขณรงค์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ข้าวสาร)

มติ

:

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

(8) เทศบาลตาบลหนองแวงโนนสะอาด
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา
(นางวีนัสฯ) 21,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
นางเลิศลักษณ์ มูลอามาตย์ : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองแวงโนนสะอาด)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ตาบลหนองแวงโนนสะอาดดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/(9) องค์การบริหาร...

-9(9) องค์การบริหารส่วนตาบลผาสุก
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 52,200
(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. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเป็น
เงิน 23,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 59
น.ส.พัชรีพร โพธิจักร :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ผาสุก)

มติ

:

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

(10) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 62,000
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 7
2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 39
3. 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
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็ น เงิ น 22,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
นางโสรดา ตาตะมิ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ขอนยูง)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลขอนยูงดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/(11) เทศบาล...

- 10 (11) เทศบาลตาบลนายูง
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
(นางวีนัสฯ) 142,100 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. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 39
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
7. 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
นายสุรเชษฏ์ พันธุวร :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.นายูง)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ตาบลนายูงดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
(12) องค์การบริหารส่วนตาบลสามพร้าว
ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 6 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
335,000 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 176,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 8
/2. เครื่องคอมพิว...

- 11 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเป็นเงิน 58,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 9
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ น เงิ น 17,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
4. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่ องละ 8,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ
40
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,900 บาท รวมเป็นเงิน 31,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 11 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็ น เงิ น 35,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
นายสุชาติ โพธิ์ศรี :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.สามพร้าว)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลสามพร้ า วด าเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(13) เทศบาลตาบลหนองหว้า
ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 6 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
170,300 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 5
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 7
2. 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
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
/4. เครื่องพิมพ์…

- 12 4. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 8,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 40
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 19,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 41
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 49
นางธิดารัตน์ เกษสาลี :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองหว้า)

มติ

:

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

(14) เทศบาลตาบลนางัว
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 4 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
(นางวีนัสฯ) 170,300 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. 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
นางพรรณธิพา บัวศรี :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.นางัว)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ตาบลนางัวดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
/(15) เทศบาลเมือง...

- 13 (15) เทศบาลเมืองหนองสาโรง
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
(นางวีนัสฯ) 151,700 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 6
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 7
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ น เงิ น 17,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็นเงิน 9,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
น.ส.รัตนา อามาตย์มนตรี : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทม.หนองสาโรง)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้เทศบาลเมือง
หนองสาโรงดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

(16) องค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200
(นางวีนัสฯ) บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
นายธนเดช โคตรแสนลี :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.เตาไห)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเตาไหดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/(17) เทศบาลตาบล...

- 14 (17) เทศบาลตาบลบ้านตาด
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300
(นางวีนัสฯ) บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์ : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.บ้านตาด)

มติ

:

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

(18) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแดง
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,900
(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. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 39
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. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 47
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 58
นายวิศรุต บุภักดี :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.บ้านแดง)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านแดงดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(19) เทศบาลตาบลบ้านเชียง
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 44,000
บาท ดังนี้
/1. เครื่องคอมพิว…

- 15 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 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
นางอนัญญา สุทธิวรรณา : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.บ้านเชียง)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ต าบลบ้ า นเชี ย งด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด ค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(20) เทศบาลเมืองโนนสูง – น้าคา
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,600
(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. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
3. 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
4. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 57
นางพาณิชย์ คามี :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทม.โนนสูง-น้าคา)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้เทศบาลเมือง
โนนสู ง – น้ าค าด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด ค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(21) องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น
ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 5 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
112,800 บาท ดังนี้
/1. เครื่องคอมพิว…

- 16 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ข้อ 7
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 17,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 32
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวม
เป็ น เงิ น 25,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58
น.ส.กรรณกนก ไตรยะสุทธิ์ : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.หมูม่น)

มติ

:

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

(22) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 49
น.ส.กาญจนา มีลาดคา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ห้วยสามพาด)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยสามพาดดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/(23) องค์การบริหาร...

- 17 (23) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวคู
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 88,900
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 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. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 37
4. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 39
5. 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
6. 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.ดวงเพ็ญ เสือพาดกร : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.หนองหัวคู)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุมัติ ในหลั กการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริ ห ารส่ว นต าบลหนองหัว คู ด าเนินการจัดหาตามระเบี ยบของทางราชการโดยเคร่ งครั ด
คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(24) เทศบาลตาบลบ้านโคก
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,000
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาแบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 43
น.ส.จิรนันท์ ทองทับ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.บ้านโคก)

/มติ...

- 18 มติ

:

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

(25) เทศบาลตาบลหนองไผ่
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 34,200
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
2. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 57
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 42
นางสุธนี หัวดอน :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองไผ่)

มติ

:

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

(26) เทศบาลตาบลนาดี
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
(นางวีนัสฯ) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 7
นางสุธนี หัวดอน :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.นาดี)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ตาบลนาดี ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
(27)เทศบาลตาบลนาข่า
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,400
บาท ดังนี้
/1. เครื่องคอมพิว...

- 19 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 10
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 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
นายเบตโสภณ ค่อมสิงห์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.นาข่า)

มติ

:

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

(28) เทศบาลตาบลผาสุก
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
(นางวีนัสฯ) 121,600 บาท ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 12 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300
บาท รวมเป็นเงิน 51,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
ราคา 53,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 46
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 49
นายสมจิตร มูลมานัส :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.ผาสุก)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็ นชอบและอนุ มัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ตาบลผาสุกดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
(29) สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (OSM)
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,600
บาท ดังนี้
/1. เครื่องคอมพิว...

- 20 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 8
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 58
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 39
4. 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
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 59
นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์ : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน OSM)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (OSM)ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความ
คุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

3.2 หน่วยงานที่เ สนอขออนุมัติ กรณี ไ ม่ตรงตามเกณฑ์ของกระทรวง ICT จานวน 3
หน่วยงาน ดังนี้
(30) เทศบาลตาบลเชียงแหว
ฝ่ายเลขาฯ : เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
(นางวีนัสฯ) 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 165,030 บาท มีรายละเอียดดังนี้
(1.1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัด เทศบาลตาบลเชียง
แหว ประกอบด้วย
สานักปลัด จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,300 บาท
1. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 39
2. เครื่ องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ราคา 29,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 9
กองช่าง จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 59,000 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 11
/2. เครื่องพิมพ์...

- 21 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา
17,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 49
น.ส.นวลจันทร์ สนิทชน :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.เชียงแหว)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วย งาน ทั้งนี้ให้ เทศบาล
ต าบลเชี ย งแหวด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด ค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
(1.2) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
จานวน 8 รายการ เป็นเงิน 72,730 บาท ประกอบด้วย
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 ข้อ 57 ราคา 4,300 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ จานวน 1 เครื่อง ในราคา 3,340 บาท
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้อ 58 ราคา
3,200 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ จานวน 1 เครื่อง ในราคา 1,490 บาท
3. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ (Switching Hup) แบบ 5 port จานวน 2 เครื่อง ซึ่งไม่
มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 310 บาท เป็นเงิน 620 บาท
4. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ (Switching Hup) แบบ 8 port จานวน 2 เครื่อง ซึ่งไม่
มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 380 บาท เป็นเงิน 760 บาท
5. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 16 ช่ อง ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม
2558 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)
และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 6,590 บาท เป็นเงิน 6,590 บาท
6. กล้องวงจรปิด IP CAMERA ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.3 ล้าน
พิกเซล จานวน 10 ตัว ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึงได้ทาการสืบราคา
จากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคา
กลางคือ 5,190 บาท เป็นเงิน 51,900 บาท
7. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB จานวน 1
ตัว ซึง่ ไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง
เว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 6,050 บาท
เป็นเงิน 6,050 บาท
/7. อุปกรณ์...

- 22 7. อุปกรณ์สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) พร้อมขา จานวน 3 ตัว ซึ่งไม่มีราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ
3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 660 บาท เป็นเงิน 1,980 บาท
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ได้พิจาณาเอกสารประกอบการขออนุมัติ โครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้เทศบาลตาบล
เชียงแหว ดาเนินการปรับแก้รายละเอียดเอกสารโครงการฯ ดังนี้
นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ : ขอให้ผู้แทนเทศบาลตาบลเชียงแหว แนบรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน
(กรรมการ)
(Product Detial) ของเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด และกล้องวงจรปิด ให้
ครบทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) ทาเป็นตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ(Compare)
ของอุปกรณ์ เพื่อคณะกรรมการจะได้สามารถพิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าได้
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์:
(กรรมการ)

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
(กรรมการ)

ได้ เ สนอข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า เทศบาลต าบลเชี ย งแหว สามารถศึ ก ษา
รายละเอียดการขออนุมัติจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม
ได้ที่เทศบาลนครอุดรธานี เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความชานาญเรื่องระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อีกทั้งยังมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหลายโครงการ สามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้
:

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายวิรัตน์ ธรรมเสถียร :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายยุทธนา โคกโพธิ์ :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ :

ให้เทศบาลตาบลเชียงแหว ดาเนินการแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ และนาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป

(ประธานกรรมการ)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็นชอบ
(31) องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 149,850 บาท มีรายละเอียดดังนี้
(1.1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาดี ประกอบด้วย
กองช่าง จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,500 บาท
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
/นางจุติพร...

- 23 นางจุติพร หงษาคา :
(ผู้แทน อบต.นาดี)

มติ

:

ถูกต้องตามที่เสนอขอ

เห็นชอบและอนุมัติ ในหลักการตามเอกสารและการนาเสนอของหน่วย งาน ทั้งนี้ให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาดี ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(1.2) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
จานวน 5 รายการ เป็นเงิน 141,350 บาท ประกอบด้วย
1. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 ข้อ 59
2. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9 U) จานวน 1 ตู้ ซึ่งไม่
มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 5,350 บาท เป็นเงิน 5,350 บาท
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบอินฟราเรดสาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1 จานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท รวม
เป็ น เงิ น 88,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 7
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video Recorder) แบบ 8
ช่อง จานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 10
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,100 บาท รวมเป็นเงิน 18,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25
สิงหาคม 2558 ข้อ 12
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ได้พิจาณาเอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาดี ดาเนินการปรับแก้รายละเอียดเอกสารโครงการฯ ดังนี้
นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ : ขอให้ ผู้ แทนองค์การบริ หารส่วนตาบลนาดี แนบรายละเอียดคุณลั กษณะ
(กรรมการ)
พื้นฐาน(Product Detial) ของเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด และกล้องวงจร
ปิ ด ให้ ครบทั้ ง 3 ผลิ ตภั ณฑ์(ยี่ ห้ อ) ทาเป็น ตารางเปรี ยบเที ยบคุณ ลั กษณะ
(Compare) ของอุปกรณ์ เพื่อคณะกรรมการจะได้สามารถพิจารณาความ
เหมาะสมคุ้มค่าได้
/นายชุติชาติ...

- 24 นายชุติชาติ บุญชูวิทย์:
(กรรมการ)

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี สามารถศึกษา
รายละเอียดการขออนุมัติจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม
ได้ที่เทศบาลนครอุดรธานี เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความชานาญเรื่องระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อีกทั้งยังมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหลายโครงการ สามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้
:

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายวิรัตน์ ธรรมเสถียร :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายยุทธนา โคกโพธิ์ :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ :

ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ดาเนินการแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ และนาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป

(ประธานกรรมการ)

มติ

:

เห็นชอบ

(32) เทศบาลนครอุดรธานี
ฝ่ายเลขาฯ : เทศบาลนครอุดรธานี ได้เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจาก
(นางวีนัสฯ) คณะกรรมการฯ จานวน ๓ โครงการ คือ
๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กิจกรรมการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
๓) โครงการจัดหาระบบ Mobile Application สาหรับบริการประชาชน ขอให้ผู้แทนของ
เทศบาลนครอุดรธานี นาเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
นางปราณี เชื้อหอม :
เทศบาลนครอุดรธานีขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
จานวน ๖ หน่วยงาน คือ สานักปลัดเทศบาล สานักการศึกษา สานักการคลัง สานักการช่าง
กองการแพทย์ และกองวิชาการและแผนงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล จานวน ๒ รายการ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ข้อ ๑๑ ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๖๓,๐๐๐ บาท
/(3) เครื่องพิมพ์...

- 25 (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) ข้อ ๓๙ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท เป็น
เงิน ๗,๙๐๐ บาท
2. สานักการช่าง จานวน ๓ รายการ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิ วเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ข้อ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ
ภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 ข้อ
๔๐ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๕๐๐
บาท เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท
(3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ข้อ ๕๘ ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท
3. สานักการคลัง จานวน ๑ รายการ ประกอบด้วย
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ข้อ 49 ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑7,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน 34,๐๐๐ บาท
4. สานักการศึกษา จานวน ๙ รายการ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ข้อ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ
ภัณฑคอมพิว เตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๕๑ เครื่อ ง
ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ข้อ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ
ภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว ) ข้อ ๗ ตามเกณฑราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑๕๐ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ ข้อ ๑ ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐
บาท
/(5) เครื่องพิมพ์...

- 26 (5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ข้อ ๔๙ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
(6) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ข้อ ๔๗ ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๔๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท เป็น
เงิน ๓๑๖,๐๐๐ บาท
(7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) ข้อ ๔๒ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๙๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐๒,๗๐๐ บาท
(8) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2KVA ข้อ ๖๐ ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐
บาท
(9) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ข้อ ๕๘ ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จานวน ๑๒๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐
บาท
5. กองการแพทย์ จานวน ๕ รายการ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ข้อ ๘ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ
ภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับงานประมวลผล ข้อ ๑๑ ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับงานสานักงาน ข้อ ๑๐ ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๖,๐๐๐ บาท
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที) ข้อ ๔๑ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๓๐๐ บาท เป็น
เงิน ๖,๖๐๐ บาท
/(5) อุปกรณ์กระ...

- 27 (5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ ข้อ ๓๒ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๘๐๐ บาท เป็น
เงิน ๒๓,๒๐๐ บาท
5.1 งานโรงพยาบาล กองการแพทย์ จานวน ๕ รายการ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ข้อ ๘ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ
ภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว ) ข้อ ๗ ตามเกณฑราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา ข้อ ๔๘ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๖๐๐ บาท เป็น
เงิน ๒๘,๘๐๐ บาท
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที) ข้อ ๔๑ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๓๐๐ บาท เป็น
เงิน ๓,๓๐๐ บาท
(5) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ข้อ ๕๘ ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท
5.2 งานบริ ก ารสาธารณสุ ข กองการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ
ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ข้อ ๘ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ
ภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๔ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕
นิ้ว ) ข้อ ๗ ตามเกณฑราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา ข้อ ๔๘ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๖๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๙,๒๐๐ บาท
/เครื่องพิมพ์...
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(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ข้อ ๔๙ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
(5) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ข้อ ๕๘ ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จานวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท
6. กองวิชาการและแผนงาน จานวน ๓ รายการ ประกอบด้วย
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ข้อ ๔๙ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับงานประมวลผล ข้อ ๑๑ ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง เนื่องจากไม่มีใน
เกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงไอซีที จึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาและ
คุณลักษณะ จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์ และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ
๔,๕๙๐ บาท จานวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕,๙๐๐ บาท
จึงนาเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม 2559 และเป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องแล้ว จึง
อนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามรายการข้ า งต้ น ตาม
คุณลักษณะที่ได้เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่า
กว่า

นางปราณี เชื้อหอม :

๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)
กิจกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี
๒๕๕๙ วงเงิน ๘๙๕,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และกล้องวงจรปิด จานวนเงิน ๕๖๖,๒๐๐ บาท ดังนี้
2.1 ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
(1) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ข้อ ๕๘ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๘ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท
/2.2 ส่วนที่เป็น...
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๒.๒ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
(1) ลิขสิ ทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดแบบไอพี เนื่องจากไม่มีใน
เกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงไอซีที จึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะ
จานวน ๓ บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ ๙,๐๐๐ บาท จานวน ๘
สิทธิ์ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง เนื่องจากไม่มีในเกณฑ์ราคา
กลางฯ ของกระทรวงไอซีที จึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะ จานวน ๓
ผลิตภัณฑ์ และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ ๑,๘๐๐ บาท จานวน ๑๕ เครื่อง
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
๒.๓ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์กล้องวงจรปิด กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ
(1) กล้ องโทรทัศน์ว งจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติ ดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network Camera) ข้อ ๖ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๔๑๖,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม 2559, เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเป็นไป
ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงอนุมัติให้เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามรายการข้างต้น ตามคุณลักษณะที่ได้เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุ ด
ภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่ากว่า

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
เทศบาลนครอุดรธานีได้เสนอโครงการจัดหาระบบ Mobile Application เพื่อให้
ประธาน :
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ ขอให้ผู้แทนของเทศบาลนครอุดรธานี ได้เสนอข้อมูลต่อที่
ประชุมพิจารณาต่อไป
นางปราณี เชื้อหอม :
โครงการจัดหาระบบ Mobile Application สาหรับบริการประชาชน
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวนเงิ น ๓,๔๗๗,๐๐๐ บาท ซึ่ ง ได้
เทศบาลได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้เทศบาลปรับแก้ไขใน
ส่ ว นขอบเขตงานให้ ห ลากหลายด้ า นมากขึ้ น โดยให้ เ พิ่ ม ด้ า นการ
ประชาสั มพั นธ์ข้อมูล ข่ าวสารต่า ง ๆ เช่น ข้อมูล ของเทศบาลนครอุดรธานี
วิสั ย ทั ศน์ พั นธกิจ ข้ อมู ล สถานที่ ท่อ งเที่ ยว ของดีจั งหวัด อุด รธานี เป็น ต้ น
เพิ่มเติมจากเดิมที่กาหนดไว้เฉพาะการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้
น าหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ราคาการพั ฒ นาซอฟแวร์ ประเภทโปรแกรม
ประยุ ก ต์ มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการค านวณราคากลางทั้ ง นี้ เ ทศบาลนคร
อุดรธานีได้ปรับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเรียน
คณะกรรมการฯ พิจารณา
/ฝ่ายเลขาฯ...
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เนื่องจากการพิจารณาโครงการดังกล่าวมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงเสนอขอให้มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานักการศึกษา ชั้น ๗
สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี เวลา ๑๐.๐๐ น. แล้วนาผลการประชุมมาแจ้งที่ประชุมทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป
เห็ น ชอบ ให้ มีการจั ดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบ Mobile
Application สาหรับบริการประชาชน ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานัก
การศึกษา ชั้น ๗ สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี เวลา ๑๐.๐๐ น. แล้วนาผลการประชุมมา
แจ้งที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไปเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

