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รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม

1. นายปานทอง
2. นายภาสวิชญ์
3. นายดุสิต
4. นางนิรัชฏา
5. นางสาวจรรยา
6. นายธีระพล
7. นายสถาพร
8. นางบัวพันธ์
9. นายอนุรัตน์
10. นายทวีศักดิ์

สระคูพันธ์
ละครราช
โกพลรัตน์
เตียบน้อย
เลิศอาไพ
สวัสดิ์นาที
ภู่พันธ์เจริญสุข
กอดแก้ว
ธรรมประจาจิต
ป้องศรี

11. นายรุ่งเพชร

กันตะบุตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
กรรมการ
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนปลัดองค์บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจารณี
2. นางวัชรี
3. นางสาวสุรัตวดี
4. นายจิรายุทธ
5. นางสาวเยาวภา
6. นางสาวชลลดา

สิงหสุต
วงชารี
ไชยสิทธิ์
จันรอง
บุระวงค์
สารวมรัมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหมี
นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ องด้วยผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการฯ ติดราชการ จึงได้
มอบหมายผมนายปานทอง สระคู พั น ธ์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ท าหน้ า ที่
เป็ นประธานการประชุม เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
เสนอโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ให้ ค ณะกรรมการการบริห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพิจารณา จึงได้เชิญ
คณะกรรมการฯ มาร่วมประชุม ในวันนี้
รับทราบ

มติที่ประชุม
D:/จัดหาระบบคอมฯมท./เชิญประชุม

2

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์
ของหน่ ว ยงานในสั งกั ด กระทรวงมหาดไทยระดั บ จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ งที่ 7/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ทั้งหมด 2 หน้า ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 โครงการจั ด ซื้ อ กระดานอั จ ฉริ ย ะช่ ว ยสอนระดั บ ประถมศึ ก ษา งบประมาณ
3,134,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน บาทถ้วน) ขององค์การบริห ารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดซื้อกระดานอัจฉริยะช่วยสอนสนับสนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้น ที่จังหวัดมุกดาหาร จานวน ๒๐ โรงเรียน โดยมีรายการครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ดังนี้
1) รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1) ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง
1.2) ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ

จานวน
5 รายการ
จานวน
550,000 บาท
จานวน 1,084,000 บาท
2) รายการครุภัณฑ์อนื่ (คกก.ไม่ต้องพิจารณา) จานวน 1,500,000 บาท
รวม
3,134,000 บาท
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารายการครุภัณฑ์ตามข้อ 1) ดังนี้
ที่

รายการทีส่ ่วนราชการเสนอ

เกณฑ์ราคากลาง
กระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ ราคา/หน่วย

รายละเอียด
จานวน ราคารวม
๑) กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ จานวน 3 รายการ งบประมาณ 550,000 บาท
320,000 10
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 20
สานักงาน
76,000 67
1.2) ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ 20
เครื่องคอมพิวเตอร์
1.3) เครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ ห รื อ ชนิ ด LED
20
154,000 42
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
๒) กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ จานวน ๒ รายการ งบประมาณ 1,084,000 บาท
2.1) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 95 นิ้ว
20 926,000
เปรียบเทียบ 3 บริษัท 1 เว็บไซต์
2.1.1) บริษัท เพนดิดิคาน จากัด
ราคา ๙๘,๐๐๐ บาท
2.2.2) บริษัท วัน เอดูเคชั่น จากัด
ราคา ๙๘,๐๐๐ บาท
2.2.3 บริษัท พาซีกรุ๊ป จากัด
ราคา ๙๙,๕๐๐ บาท
2.2.3) www.tarad.com
ราคา 46,300 บาท

D:/จัดหาระบบคอมฯมท./เชิญประชุม

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ

16,000

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

3,800

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

7,700

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

-

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ
46,300 บาท/หน่วย

3
2.2) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Mini Board
เปรียบเทียบ 3 บริษัท 1 เว็บไซต์
2.2.1) บริษัท เพนดิดิคาน จากัด
ราคา ๑๒,๕๐๐ บาท
2.2.2) บริษัท วัน เอดูเคชั่น จากัด
ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท
2.2.3) บริษัท พาซีกรุ๊ป จากัด
ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท
2.2.4) www.pssmart.co.th
ราคา 7,900 บาท

20

158,000

-

-

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ
ราคา 7,900 บาท/หน่วย

หมายเหตุ 1. การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ ต้องมีการเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 ราย/3 ยีห่ ้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย 1 เว็บไซต์
2. สืบราคาจากเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามโครงการจั ด ซื้ อ กระดานอั จ ฉริ ย ะช่ ว ยสอนระดั บ
ประถมศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 1,634,000 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล
งบประมาณ 142,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานสานักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง
โดยมีรายการครุภัณฑ์และงบประมาณตามโครงการฯ ดังนี้
1) รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1) ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง
1.2) ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ

จานวน
จานวน
จานวน
2) รายการครุภัณฑ์อนื่ (คกก.ไม่ต้องพิจารณา) จานวน
รวม

5
142,500
142,500

รายการ
บาท
บาท
บาท
บาท

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารายการครุภัณฑ์ตามข้อ 1) ดังนี้
ที่

รายการทีส่ ่วนราชการเสนอ

รายละเอียด
จานวน ราคารวม
๑) กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ จานวน 5 รายการ งบประมาณ 142,500 บาท
5
๘0,000
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
1
22,000
1.2) เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์ ส า ห รั บ งา น
ประมวลผลแบบที่ 1
1
21,000
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล
2
6,600
1.4) เครื่องพิม พ์ ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)
3
12,900
1.5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

มติที่ประชุม
D:/จัดหาระบบคอมฯมท./เชิญประชุม

เกณฑ์ราคากลาง
กระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ ราคา/หน่วย

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ

๗
8

16,000
22,000

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ
- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

11

21,000

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

41

3,300

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

39

4,300

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตาบล
เหล่ าหมี อาเภอดอนตาล งบประมาณ 142,500 บาท (หนึ่ งแสนสี่ หมื่นสองพั นห้ าร้อย
บาทถ้วน)

4

3.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ อาเภอ
ดอนตาล งบประมาณ 123,100 บาท (หนึ่ งแสนสองหมื่ นสามพั นหนึ่งร้อยบาทถ้ว น)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ส่ ว นการคลั ง งาน
การศึกษา และสานักปลัด โดยมีรายการครุภัณฑ์และงบประมาณตามโครงการฯ ดังนี้
1) รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1) ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง
1.2) ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ

จานวน
จานวน
จานวน
2) รายการครุภัณฑ์อนื่ (คกก.ไม่ต้องพิจารณา) จานวน
รวม

7
123,100
123,100

รายการ
บาท
บาท
บาท
บาท

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารายการครุภัณฑ์ตามข้อ 1) ดังนี้
ที่

รายการทีส่ ่วนราชการเสนอ

รายละเอียด
จานวน ราคารวม
๑) กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ จานวน 7 รายการ งบประมาณ 123,100 บาท
3
66,000
1.1) เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์ ส า ห รั บ งา น
ประมวลผลแบบที่ 1
1
21,000
1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล
1
4,300
1.3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
1
3,300
1.4) เครื่องพิม พ์ ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)
1
7,700
1.5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
1
4,000
1.6) จอภาพแบบ LCD หรื อ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
6
2,800
1.7) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เกณฑ์ราคากลาง
กระทรวงดิจิทัลฯ
ข้อ ราคา/หน่วย

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ

๗

22,000

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

11

21,000

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

39

4,300

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

41

3,300

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

47

7,700

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

57

4,000

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

58

16,800

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อ ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริห าร
ส่วนตาบลป่าไร่ อาเภอดอนตาล งบประมาณ 123,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี

เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

D:/จัดหาระบบคอมฯมท./เชิญประชุม

