รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 3/2555
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม THINK TANK ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายณัฐภัทร
2. นางกฤษณา
3. นางเกตุแก้ว
4. นางรภัสศา
5. นางสุจิรา
6. นายสุพจน์
7. นางวาสนา

สุวรรณประทีป
ขวัญอยู่
พัดคา
พฤฒากรณ์
อยู่ทรัพย์
มุสิกะสิน
กรมเกลี้ยง

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (CIO)
3. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. นายสุรชาติ
ใจชัย
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางปราณี
ทองคง
๒. นางนงลักษณ์ สถิตย์ธรรม
๓. นางณัฏฐา
เพชรคุ้ม
๔. นายเพิ่มศักดิ์ เพิ่มประยูร
๕. นางราตรี
เฉลิมวัฒน์
๖. นายอโณทัย คาแสน
๗. น.ส.แหวนเพชร ชาญฉลาด
๘. นางจริญญา อุดมพันธุ์
๙. นายฉันทิช
วิงวอน
๑๐. นายอานวย
ภาชนะปรีดา
๑๑. น.ส.วิริยา
ใจหนักแน่น

แทนนายกเทศบาลตาบลถนนใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สานักงานเทศบาลตาบลถนใหญ่
เจ้าพนักงานพัสดุ สานักงานเทศบาลตาบลถนนใหญ่
แทนนายกเทศบาลตาบลโคกสาโรง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขารวก
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน
หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดราชการสาคัญ จึงได้มอบหมายให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
เป็นประธานการประชุมแทน
ที่ประชุม
ทราบ
/ ระเบียบวาระ...
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เรื่องรับรองรายการการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕5
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่า ได้จัดส่ง
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕5 ให้ทุกท่านพิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว
ประธาน แจ้งว่า มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕5
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่า
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ลพบุ รี ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี, เทศบาลตาบล
ถนนใหญ่, เทศบาลตาบลโคกส าโรง, องค์การบริหารส่ วนตาบลชอนน้อย, องค์การบริ หารส่ วนต าบลเขารวก,
องค์การบริหารส่วนตาบล ทะเลชุ บ ศร, องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกล าพาน และเทศบาลเมื อ งบ้ า นหมี่
ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้ อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท รวมเป็นเงิน
62,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท
รวมเป็นเงิน 26,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 88,000 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่าย
เลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ องค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดลพบุ รี เสนอมา เป็ นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลั กษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี
งบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ และขอเรียนเชิญผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ รวม 2 รายการ เป็ นเงิ นทั้งสิ้น 88,000 บาท (แปดหมื่น แปดพั น บาทถ้ว น) ซึ่งเป็นไปตาม
ที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจานวน
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS และ e-GP สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเสนอ
3.2 เทศบาลตาบลถนนใหญ่ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้ อยกว่ า 18 นิ้ ว) จ านวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 26,000 บาท รวมเป็ นเงิ น
78,000 บาท, เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท,
เครื่ องพิมพ์ช นิดเลเซอร์/ ชนิ ด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,600 บาท รวม
เป็นเงิน 7,200 บาท และเครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท
รวมเป็นเงิน 3,600 บาท รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 107,800 (หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เทศบาลตาบล
ถนนใหญ่เสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ
2555 ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ขอเรียนเชิญผู้แทนเทศบาลตาบลถนนใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
/ผู้แทนเทศบาล...

-3ผู้แทนเทศบาลตาบลถนนใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 107,800 (หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
ทีเ่ พิ่มมากขึ้น สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลถนนใหญ่เสนอ
3.3 เทศบาลตาบลโคกสาโรง แจ้งว่าโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม จะดาเนินการ
จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 16 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 240,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เทศบาลตาบล
โคกสาโรงเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ
2555 ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจึ งขอให้ ที่ ประชุ ม พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ
และขอเรียนเชิญผู้แทนเทศบาลตาบลโคกสาโรงชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกสาโรง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามที่ฝ่ ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลโคกสาโรงเสนอ
3.4 องค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 31,000 บาท และเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,400 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
39,400 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและ
คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อยเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอเรียนเชิญผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย
ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 39,400 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตาม
ที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์
เดิมมีสภาพการใช้ งานมานาน และประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลง ส าหรับรายละเอี ยดปรากฏตามเอกสาร
ที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อยเสนอ
3.5 องค์การบริหารส่วนตาบลเขารวก จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขารวกเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และขอเรียนเชิญผู้ แทนองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขารวกชี้แจงเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
/ผู้แทนองค์การ...

-4ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเขารวก ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท (สองหมื่น เจ็ ดพัน บาทถ้ว น) ซึ่งเป็นไปตามที่
ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์
เดิมมีสภาพการใช้ งานมานาน และประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลง ส าหรับรายละเอี ยดปรากฏตามเอกสาร
ที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขารวกเสนอ
3.6 องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้ อยกว่ า 18 นิ้ ว ) จ านวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิ น 31,000 บาท,
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท และเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้ งสิ้น 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศรเสนอมา
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอเรียนเชิญผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ วเตอร์ รวม 3 รายการ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น 82,000 บาท (แปดหมื่ นสองพั นบาทถ้ วน) ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ที่ฝ่ ายเลขา ฯ ได้กล่ า วมาข้า งต้น เป็ นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่ มเติม เพื่อใช้ เขียนแบบด้านงานช่าง
และใช้ในการจัดเก็บและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้าท่วม และสาหรับเครื่องพิมพ์เป็นการจัดหาเพื่อทดแทน
ของเดิม เนื่องจากถูกน้าท่วมไม่สามารถใช้งานได้ สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศรเสนอ
3.7 องค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาทเป็นเงิน 38,000 บาท รวม 1 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพานเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลั กษณะพื้น ฐานครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอเรียนเชิญผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกลาพาน ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันมีสภาพเก่า ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพานเสนอ
/3.8 องค์การ...

-53.8 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) จ านวน 26 เครื่ อ ง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 390,000 บาท,
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท, เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750VA จานวน 26 เครื่อง ๆ ละ
1,800 บาท รวมเป็นเงิน 46,800 บาท รวม 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 541,800 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน แปดร้ อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลั กษณะครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ที่ เทศบาลเมืองบ้ านหมี่ เสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอเรียนเชิญผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุม พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้า นหมี่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติ มเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 541,800 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามที่
ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ในการใช้งานด้านการศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันมีสภาพการใช้งานมานาน
ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลเมืองบ้านหมี่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3
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