รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 5/2555
วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. น.ส.รัชนี
2. ว่าที่ ร.ต. นาวี
3. นางชนิตตา
4. นางสุจิรา
5. นางชมพูนุช
6. นางวาสนา

วงศ์รัชตนันท์
อุ้มมีเพชร
แสงพลบ
อยู่ทรัพย์
สุฤทธิ์
กรมเกลี้ยง

สถิติจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
แทนนายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นางธมน
ประเสริฐสุข
๒. นายชาญยุทธ ประสมทอง
๓. นางมรกต
อาจจีน
๔. น.ส.พรเพ็ญ ทองดี
๕. น.ส.ชัมพูน
ประสงค์วัฒนเวช
๖. น.ส.จีรภา
เกตุทิพย์
๗. นายธนู
เพชรพรม
๘. นางวรรษมน หมอบอก

แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะลุง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 6 ว สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอานวย
2. น.ส.วิริยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เลขานุการฯ แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ติดราชการ จึงขอให้ที่ประชุมเลือกท่านผู้มีอาวุโสเป็นประธาน และที่ประชุมได้มีมติเลือก น.ส.รัชนี วงศ์รัชตนันท์
สถิติจังหวัดลพบุรี เป็นประธานที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
/ระเบียบ...

-๒ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่าองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในจั งหวัด ลพบุ รี ได้เ สนอเรื่อ งการจั ดหาครุภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ข องหน่ ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่ ว ยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจั งหวัด จังหวัดลพบุ รี พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ จานวน
8 หน่วยงาน ดังนี้
3.1 เทศบาลเมืองลพบุรี จะดาเนินการจ้างบริษัทออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสาหรับ
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปาและค่าขยะ จานวน 1 โปรแกรม เป็นเงิน 106,465 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว),
เครื่ องพิมพ์ใบเสร็ จแบบย่ อ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,445 บาท รวมเป็นเงิน 28,890บาท (ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว), เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,750 บาท รวมเป็นเงิน 107,000 บาท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และเครื่องจดหน่วยน้าแบบมือถือ จานวน 1 เครื่อง เป็ นเงิน 58,850 บาท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 301,205 บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยห้า บาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ส าหรับการจัดหาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ
2555 ตามแนวทางปฏิบัติในกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง หรือไม่มีราคากลาง ให้ดาเนินการเปรียบเทียบราคา
จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่นามา
เปรียบเทียบ ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากัน หรือใกล้เคียง ซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรีได้เสนอชื่อบริษัท มาเปรียบเทียบ
จานวน 3 บริษัท ดังนี้
บริษัท

รายการ
1.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
สาหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปา
และค่าขยะ
2. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ
3. เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย
4. เครื่องจดหน่วยน้าแบบมือถือ

หจก. ดีวินเทคโนโลยี
โซลูชั่น (บาท)/หน่วย

บริษัทเวริสมาร์ท
เทคโนโลยี จากัด (บาท)/หน่วย

บริษัทอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
อินโนเวชั่น จากัด (บาท)/หน่วย

106,465

139,100

128,400

14,445
26,750
58,850

15,515
32,100
64,200

16,050
37,450
66,340

เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรีชี้แจง
เพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จานวน 4 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 301,205 บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) เนื่องจากต้องการพัฒนางานจัดเก็บ
รายได้ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่สามารถทาการจดหน่วยน้าแล้วทาการออกใบแจ้งหนี้
ค่าน้าประปาให้กับผู้ใช้น้าประปาได้ทันที
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า การพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะราคาต่าสุด
ที่จะใช้เป็นราคากลางในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว สาหรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ใช้ราคากลางในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1) ค่าออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมสาหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปาและค่าขยะ ราคา 106,465 บาท (หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว, 2) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ ราคา 14,445 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน สี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว, 3) เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย ราคา 26,750 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และ 4) เครื่องจดหน่วยน้าแบบมือถือ
/ราคา...

-3ราคา 58,850 บาท (ห้ าหมื่น แปดพัน แปดร้อยห้ าสิ บบาทถ้ว น) ราคารวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม แล้ ว ในการจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยให้เทศบาลเมืองลพบุรีปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
3.2 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,500 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,600 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750VA จานวน 1 เครื่อง
เป็ นเงิน 1,800 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,900 บาท (สองหมื่ นเจ็ ดพั นเก้ าร้ อยบาทถ้ วน)
ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภั ณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เทศบาลเมือง
เขาสามยอดเสนอมา เป็ น ไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ป ระจ าปี
งบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,900 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เป็น ไปตามที่ฝ่ ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดเสนอ
3.3 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จะดาเนินการจัดหาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จานวน 6 จอ ๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 18,600 บาท, เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer
แบบแคร่ยาว จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและ
คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่เสนอมาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท ฝ่ายเลขา ฯ
ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่เสนอไม่ได้อยู่
ในหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ตามแนวทาง
ปฏิบั ติ ในกรณีไม่ต รงตามเกณฑ์ร าคากลาง หรื อไม่มี ราคากลาง ให้ ดาเนิ นการเปรีย บเทีย บราคาจานวน ๓
ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่นามาเปรียบเทียบ
ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากันหรือใกล้เคียง ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านหมี่ได้เสนอชื่อบริษัทมาเปรียบเทียบจานวน 3
บริษัท ดังนี้ 1) บริษัท โปร.ไอ.ที.ลิ้งค์ จากัด เสนอราคา 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2) บริษัท พีเอส บิสซิเนส ซิสเต็ม จากัด เสนอราคา 8,560 บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบ บาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และ 3) บริษัทเกรทเตอร์เทค จากัด เสนอราคา 9,095 บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,100 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เอกสารต่าง ๆได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ชี้แจงเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน
3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,100 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมา
ข้างต้น สาหรับจอภาพ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน เนื่องจากนักเรียนมีจานวนมาก และจอภาพเดิม
ชารุดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ในส่วนเครื่องพิมพ์ดังกล่าว เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจาก
/เครื่องเดิม...

-4เครื่ องเดิมมีการใช้งานมาเป็ น เวลานาน ทาให้ ประสิ ทธิภ าพในการทางานลดลง ส าหรับรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมพิจารณาแล้ว
ประธาน
ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองบ้านหมีเ่ สนอ และให้ใช้ราคากลาง 8,5๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาในการจัดหาเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยให้เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
3.4 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แค จะด าเนิ น การจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวม 1 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและ
คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแคเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค ชี้แจง
เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณงานที่ เพิ่ ม มากขึ้ น และครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี จ านวนไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การปฏิบัติงาน สาหรับรายละเอียดได้แจกในที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแคเสนอ
3.5 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อย จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน แบบที่ 2 จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000 บาท,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 1,800 บาท รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 51,100 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านข่อยเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุม
พิ จ ารณาแล้ ว และขอให้ ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นข่ อ ย ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 51,100 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ที่มีอยู่ ในปั จ จุ บั น มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีส ภาพเก่าช าชุด ทาให้ ประสิ ทธิภ าพ
การทางานลดลง สาหรับเอกสารต่าง ๆ ได้แจกในที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อยเสนอ
/3.6 องค์การ...

-53.6 องค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้ อยกว่า 18 นิ้ว ) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท รวมเป็นเงิน
62,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,600 บาท,
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,400 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 750 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,800 บาท รวม 4 รายการ เป็นเงิน 72,800 บาท (เจ็ดหมื่น สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินปักเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสาร
ต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก ชี้แจงเพิ่มเติมให้
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 4 รายการ เป็นเงิน 72,800 บาท (เจ็ด หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
จานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาหรับเอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินปักเสนอ
3.7 องค์การบริหารส่วนตาบลตะลุง จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท,
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,600 บาท, และเครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,800 รวมเป็นเงิน 7,200 บาท รวม 3 รายการ
เป็นเงิน 40,800 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและ
คุณลั กษณะครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ องค์การบริหารส่ วนตาบลตะลุงเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลตะลุง
ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลตะลุง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ เป็นเงิน 40,800 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมา
ข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาหรับเอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะลุงเสนอ
3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์
สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท,
และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,400 บาท รวม 2
รายการ เป็นเงิน 23,400 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากเสนอมา เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวง
/เทคโนโลยี...

-6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,400 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่าย
เลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีจานวน
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีบุคลากร และงานเอกสารเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมเก่า
ชารุดบ่อยครั้งทาให้งานเอกสารล่าช้า สาหรับเอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

