รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 5/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตย์
๓. นายออมสิน คามุก
๔. นางนิรัชฎา เตียบน้อย
๕. นายอนุภาพ พลยะเรศ
๖. นางสาวอัญชณา โสดาภักดิ์
๗. น.ส.จรรยา เลิศอาไพ
๘. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
๙. นางณิทฐา แสวงทอง
๑๐. นายขันชัย สีนอร์
๑๑. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ

13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทาหน้าที่ประธาน
การประชุม ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มี ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยระดั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เสนอโคร งการจั ด หาระบบ
คอมพิว เตอร์ ให้ คณะกรรมการการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ข องหน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหารพิจารณา ดังนั้น จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมใน
วันนี้
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๘
เลขานุการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๘

-๒-

มติที่ประชุม

มีทั้งหมด 8 หน้า ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๓.๑ ส านั กงานจั งหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 2 รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 9 และ 40 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัตโิ ครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จานวน 2 รายการ ดังนี้
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลั กษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 จานวน 6 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท งบประมาณ 180,000 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3.1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา Network แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 40 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท งบประมาณ
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน เทศบาลเมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๒๒๑,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 6 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้น แล้ว พบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 9,53,7,39,8 และ 36
จึ ง เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการให้บริการประชาชน เทศบาล
เมือ งมุก ดาหาร งบประมาณ ๒๒๑,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่น หนึ่ง พัน ห้า ร้อ ยบาทถ้ว น)
จานวน 6 รายการ ดังนี้
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท งบประมาณ 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
3.2.2 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 53 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,100 บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

-๓3.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 7 จานวน 5 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
3.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 39 จานวน 6 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท งบประมาณ 43,800 บาท
(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3.2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 8 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3.2.6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 36 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท งบประมาณ 8,600 บาท (แปดพันหกบาทถ้วน)

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๓ อาเภอเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน ทต.บางทรายใหญ่ งบประมาณ 91,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 4 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้ วพบว่ าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๗,8,37 และ 42 จึ งเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทต.บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ 91,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวน 4 รายการ ดังนี้
3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 7 จานวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท งบประมาณ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สานักงาน ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3.3.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ A3 ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.3.4 เครื่ องพิ มพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 42 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
วาระที่ 3.4 อาเภอเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงานปลัดและกอง
ช่าง ทต.นาโสก งบประมาณ ๑๐๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ

-๔เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ

ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 7,38 และ 53 จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงานปลัดและกองช่าง ทต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร
งบประมาณ ๑๐๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จานวน 3 รายการ ดังนี้
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 7 จานวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท งบประมาณ 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3.4.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 จานวน ๕ เครื่องๆ ละ 3,700 บาท งบประมาณ 18,500 บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.4.3 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 53 จานวน 6 เครื่องๆ ละ 6,100 บาท งบประมาณ 36,600 บาท (สามหมื่นหกพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๕ อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับงานบริหารงาน
ทั่วไป อบต.นิคมคาสร้อย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 2 รายการ
ได้ ต รวจสอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้ อ 10 และ 8 จึ ง เสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับงานบริหารงานทั่วไป อบต.นิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จานวน 2 รายการ ดังนี้
3.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท งบประมาณ 34,000 บาท
(สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 จานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท งบประมาณ 66,000 บาท
(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๖ อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
อบต.โชคชัย งบประมาณ ๔๕,๓๐๐ บาท (สี่ หมื่นห้ าพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 3 รายการ
ได้ ต รวจสอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้ อ 8,37 และ 52 จึ ง
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
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อนุมัติ โ ครงการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ส าหรับงานส านักงาน อบต.โชคชัย อ.นิคมคาสร้อย
งบประมาณ ๔๕,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) จานวน 3 รายการ ดังนี้
3.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 8 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3.6.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ A3 ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,900 บาท (เก้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)
3.6.3 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 52 จานวน 4 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท งบประมาณ 12,400 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๗ อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทต.ร่มเกล้า งบประมาณ
๒๘,๖๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ ต รวจสอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้ อ ๑๑ และ 44 จึ ง เสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทต.ร่มเกล้า อ.นิคมคาสร้อย งบประมาณ ๒๘,๖๐๐ บาท
(สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๓.๗.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓.๗.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๘ อาเภอดงหลวง เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสานักงาน ทต.ดงหลวง
งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 3 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 7,39 และ 36 จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุ มั ติ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสานักงาน ทต.ดงหลวง อ.ดงหลวง งบประมาณ
๒๑๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จานวน 3 รายการ ดังนี้
3.8.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 7 จานวน 9 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท งบประมาณ 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

-๖3.8.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ LED ขาวดา (30หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 39 จานวน 8 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท งบประมาณ 58,400 บาท (ห้าหมื่น
แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3.8.3 เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก (INKJET Printer) ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท งบประมาณ 8,600 บาท
(แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
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วาระที่ ๓.๙ อาเภอดงหลวง เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
ทต.หนองแคน งบประมาณ ๒๐,๕๐๐ บาท (สองหมื่น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ให้ คกก.จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 7 และ ๓๙ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ ทต.หนองแคน อ.ดงหลวง ทบทวนแก้ไขรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๑๐ อาเภอคาชะอี เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงานปลัด อบต.บ้านซ่ง
งบประมาณ ๒๘,๖๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 2 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้ วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 44 และ ๑๑ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงานปลัด อบต.บ้านซ่ง อ.คาชะอี งบประมาณ
๒๘,๖๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) จานวน 2 รายการ ดังนี้
3.10.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
3.10.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 11 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๑๑ อ าเภอดอนตาล เสนอโครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องที่ ท าการปกครอง
งบประมาณ ๕๑,๐๑๕ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสิบห้าบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน 4 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 7,38,37 และ 52 จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของที่ทาการปกครอง อ.ดอนตาล งบประมาณ ๕๑,๐๑๕ บาท
(ห้าหมื่นหนึ่งพันสิบห้าบาทถ้วน) จานวน 4 รายการ ดังนี้

-๗3.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท งบประมาณ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3.11.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 38 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,415 บาท (สามพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
3.11.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ A3 ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.11.4 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 52 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,050 บาท งบประมาณ 6,100 บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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วาระที่ 3.12 อาเภอหนองสูง เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน กองช่าง อบต.หนองสูงใต้
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน 1 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 11 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัตใิ ห้ อบต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกองช่าง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 จ านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
วาระที่ 3.13 สานักงานจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาศูนย์ดารงธรรม
งบประมาณ 29,700 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 2 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้ วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 38 และ 52 จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุ มั ติ โ ครงการจั ด ซื้ อครุ ภั ณ ฑ์ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าศูน ย์ ด ารงธรรม ส านั กงานจั งหวั ด มุ กดาหาร
งบประมาณ 29,700 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จานวน 2 รายการ ดังนี้
3.13.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 จานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,700 บาท งบประมาณ 11,100 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3.13.2 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ 52 จานวน 6 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท งบประมาณ 18,600 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
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วาระที่ 3.14 สานักงานจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค งบประมาณ 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 1 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 52 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติให้ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภค คือ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 52 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท งบประมาณ 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)
วาระที่ 3.15 อาเภอคาชะอี เสนอโครงการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานใน อบต.คาชะอี
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน 1 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 9 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติให้ อบต.คาชะอี อ.คาชะอี จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
วาระที่ 3.16 อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน อบต.นาอุดม
งบประมาณ 74,100 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 5 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 11,7,9,46 และ 53 จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุ มั ติ โ ครงการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ใ น อบต.นาอุ ด ม อ.นิค มค าสร้ อ ย งบประมาณ
74,100 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จานวน 5 รายการ ดังนี้
3.16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 11 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3.16.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 7 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3.16.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

-๙3.16.4 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 46 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
3.16.5 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ 53 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,100 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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วาระที่ 3.17 อาเภอคาชะอี เสนอโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องสารองไฟฟ้า) ของส่วนโยธา
อบต.บ้ านเหล่ า งบประมาณ 5,100 บาท (ห้ า พั น หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ให้ คกก.จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 1 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 53 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.บ้านเหล่า อ.คาชะอี ทบทวนแก้ไขรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 3.18 อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน ทต.นิคมคาสร้อย
งบประมาณ 48,500 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน 3 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 11,7 และ 36 จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ ทต.นิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย ทบทวนแก้ไขรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 3.19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซื้อกระดานอัจริยะช่วยสอน
ระดับประถมศึกษา งบประมาณ 3,655,600 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 5 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 10,62 และ 39 จานวน 3 รายการ
และไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี 2558 จานวน 2 รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุ มั ติ โ ครงการจั ด ซื้ อกระดานอัจ ริ ยะช่ ว ยสอนระดั บประถมศึ กษา องค์ การบริห ารส่ ว นจัง หวั ด
มุกดาหาร งบประมาณ 3,343,600 บาท (สามล้ านสามแสนสี่ ห มื่ นสามพัน หกร้ อยบาทถ้ ว น)
จานวน 4 รายการ ดังนี้
3.19.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 10 จานวน 26 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท งบประมาณ 442,000 บาท (สี่แสน
สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

-๑๐3.19.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 62 จานวน 26 ชุดๆ ละ 3,800 บาท งบประมาณ
98,800 บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3.19.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา (๓๐หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 39 จานวน 26 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท งบประมาณ 189,800 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3.19.4 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินฟราเรด (Infrared) พร้อมระบบเครื่องเสียง
ลาโพง ติดตั้งบนตัวกระดาน ขนาดไม่น้อยกว่ า ๙๕ นิ้ว ซึ่งเป็นกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง โดย
ได้เปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคาจากเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลั ก ฐานประกอบการพิจารณา
โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) บริษัท เพนดิดิคาน จากัด งบประมาณ 100,500 บาท
2) บริษัท ไทยฟิวเจอร์ อินโนเวชั่น จากัด งบประมาณ 105,000 บาท
3) บริษัท เอเธนส์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด งบประมาณ 104,500 บาท
4) www.itandhome.com/กระดานอิเล็กทรอนิกส์-95-นิ้ว-พร้อมขายึดมินิคอมพิวเตอร์.html งบประมาณ 100,500 บาท
คกก.จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ จั ง หวั ด ฯ จึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ซื้ อ กระดาน
อิเล็ กทรอนิกส์ ร ะบบอินฟราเรด (Infrared) พร้อมระบบเครื่องเสี ยงล าโพง ติดตั้งบนตัว กระดาน
ขนาดไม่น้ อยกว่า ๙๕ นิ้ ว ในวงเงินที่ต่าที่สุ ด 100,500 บาท จานวน 26 เครื่อง งบประมาณ
2,613,000 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3.19.5 มีมติให้ทบทวน กระดานอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระยะไกล แบบ mini board
ซึ่งเป็นกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง ให้ตรงตามรูปแบบการเปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคา
จากเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการ
พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แล้วเสนอ คกก.
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

-๑๑-

เลขาณุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ 3.20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซื้อกระดานอัจริยะช่วยสอนระดับ
มัธยมศึกษา งบประมาณ 2,109,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 5 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 10,62 และ 39 จานวน 3 รายการ
และไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี 2558 จานวน 2 รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดซื้อกระดานอัจริยะช่วยสอนระดับมัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ 1,929,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จานวน 4 รายการ ดังนี้
3.20.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 จานวน 15 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท งบประมาณ 255,000 บาท
(สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3.20.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 62 จานวน 15 ชุดๆ ละ 3,800 บาท งบประมาณ
57,000 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3.20.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา (๓๐หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 39 จานวน 15 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท งบประมาณ 109,500 บาท
(หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.20.4 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินฟราเรด (Infrared) พร้อมระบบเครื่องเสียง
ลาโพง ติดตั้งบนตัวกระดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ นิ้ว ซึ่งเป็นกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง โดย
ได้เปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคาจากเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลั ก ฐานประกอบการพิจารณา
โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) บริษัท เพนดิดิคาน จากัด งบประมาณ 100,500 บาท
2) บริษัท ไทยฟิวเจอร์ อินโนเวชั่น จากัด งบประมาณ 105,000 บาท
3) บริษัท เอเธนส์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด งบประมาณ 104,500 บาท
4) www.itandhome.com/กระดานอิเล็กทรอนิกส์-95-นิ้ว-พร้อมขายึดมินิคอมพิวเตอร์.html งบประมาณ 100,500 บาท
คกก.จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ จั ง หวั ด ฯจึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ซื้ อ กระดาน
อิเล็ กทรอนิกส์ ร ะบบอินฟราเรด (Infrared) พร้อมระบบเครื่องเสี ยงล าโพง ติดตั้งบนตัว กระดาน
ขนาดไม่น้ อยกว่า ๙๕ นิ้ ว ในวงเงินที่ต่าที่ สุ ด 100,500 บาท จานวน 15 เครื่อง งบประมาณ
1,507,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

-๑๒3.20.5 มีมติให้ทบทวน กระดานอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระยะไกล แบบ mini board
ซึ่งเป็นกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง ให้ตรงตามรูปแบบการเปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคา
จากเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการ
พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แล้วเสนอ คกก.
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
เลขาณุการ

มติที่ประชุม

การพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัดมุกดาหารนั้ น มีบางหน่วยงานเสนอขออนุมัติรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ราคาต่ากว่า
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๘ และบางหน่วยงานเสนอ
ราคาเท่ากับเกณฑ์ราคากลางพอดี จากการสอบถามหน่วยงานในสังกัดพื้นที่พบว่า บางหน่วยงาน
มีงบประมาณจากัดและมีการตั้งราคาไว้ในข้อบัญญัติของหน่วยงาน และได้สืบราคาจากท้องตลาด
แล้ ว สามารถจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามราคาที่ ข ออนุ มั ติ ไ ด้ จึ ง เรี ย น คกก.จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ เพื่อโปรดทราบ
ทราบ

เลิกประชุมเวลา

15.00 น.

(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

