รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๒/25๖๐
วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม 25๖๐
ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
-----------------------------------------กรรมการผู้เข้าประชุม
1. นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์
2. นายจารัส
นาแฉล้ม
3. นายไพรวัล
อรกุล
๔. นางสาวสุริชฎา แก้วคาใส
๕. นางวรจิตร์
ปัญญาดี
๖. นายนพดล
เป๋าอยู่สุข
๗ นายเชิดชัย
เจริญดี
๘. นางศิริลักษณ์ กางพก
๙. นายอาชีพ
๑๐. นายสมพงษ์
๑๑. นายสมพงษ์

พรมพุธ
ก่าเสริฐ
เจริญเกียรติ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
คลังจังหวัดบึงกาฬ
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบึงกาฬ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
แทน นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายพิสุทธิ์
บุษยพรรณพงศ์
2. นายสรุศักดิ์ เกษมสุวรรณ
3. นายชาญชัย คงทัน
4. นายองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางดวงเนตร
2. น.ส.หัทยา
3. นายศุภฤกษ์
4. น.ส.สุกัลยา
5. นายพรมนรินทร์
6. นางสุกัญญา
7. น.ส.นงนุช
8. น.ส.ธัตพร
9. นายเกษตร

ถวิลคา
สีโดน
แท่นศิลา
ภูศิลา
พรมอินทร์
อัมนหา
นิกรเทศ
ท่อแก้ว
แนบสนิท

๑๐. นายถนอมศักด์
๑๑. น.ส.ประไพ

งามเหลือง
จันทลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพร
ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพร
ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพร
ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพร
ผู้แทน เทศบาลตาบลหนองเลิง
ผู้แทน เทศบาลตาบลหนองเลิง
ผู้แทน เทศบาลตาบลหนองเลิง
ผู้แทน เทศบาลตาบลหนองเลิง
ผู้แทน ศูนย์ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและ
แปรรูปยางพารา จังหวัดหนองคาย
ผู้แทน สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
ผู้แทน เทศบาลตาบลท่าสะอาด

-2เริ่มการประชุม เวลา 1๔.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายวรทั ศ น์
ธุ ลี จั น ทร์ ปลั ด จั ง หวั ด บึ ง กาฬ แจ้ ง ว่ า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
ติดราชการสาคัญ จึงได้มอบหมายให้กระผม (นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์) ทาหน้าที่ประธานการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/2559
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/25๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ 2๖ เมษายน
2560 เวลา 10.00 น. และจัดส่งให้ทุกท่านทราบแล้ว ตามหนังสือ จังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0017.๓/ว7083 ลงวันที่
๒๖ มิถุนายน 25๖๐ และสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.buengkan.go.th ในหัวข้อ “การจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัด
บึงกาฬ” มีท่านใดจะขอให้แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑/25๖๐
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/25๖๐
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เลขานุการ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประธาน :
ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแบบรายงานการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละแบบรายงานสรุ ป
โครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา ในการขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน ส่วนราชการ ของจังหวัดบึงกาฬ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางฯ ประจาปี 25๖๐ ดังนี้
4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ แจ้งความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน สานักปลัด กองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และกองคลัง จานวน ๑๒ รายการ
วงเงินรวมทั้งสิ้น 140,900 บาท ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
๔
๕

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน ๑ เครื่องๆ
ละ ๑๖,000 บาท
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๒,๘00 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน จานวน ๑
เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กระดาษ A3
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗,๙00 บาท

ข้อ (ตาม
เกณฑ์ MDES)

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

ข้อ ๗
สานักปลัด
ข้อ 58
ข้อ ๑๐

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ข้อ ๘
กองช่าง
ข้อ ๔๐

-3ลาดับ
ที่
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รายการ
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๒,๘00 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กระดาษ A3
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗,๙00 บาท
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๒,๘00 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓๐,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กระดาษ A3
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗,๙00 บาท
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๒,๘00 บาท

ข้อ (ตาม
เกณฑ์ MDES)

สถานที่ตั้ง
อุปกรณ์

ข้อ ๕๘
ข้อ 8
ข้อ ๔๐

กองสวัสดิการ
สังคม

ข้อ ๕๘
ข้อ ๙
ข้อ ๔๐

กองคลัง

ข้อ ๕๘

ที่ประชุม
พิจารณาคาขอ เหตุผลความจาเป็น และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี พ.ศ. 25๖๐
คณะกรรมการฯ ได้สอบถามความความจ าเป็น ในการใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ สาหรั บงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ ในรายการที่ ๗ ว่ากองสวัสดิการสังคมมีความจาเป็นอย่างไร ในการทางานจึงต้องใช้คุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อนี้
ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพร ชี้ แ จงว่ า กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม มี ค วามประสงค์ จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์
ประมวลผล แบบที่ ๑ ใช้ในงานรายงานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ ต, บันทึกข้อมูล สุนัข แมว, รายงานหน่วยงานที่ขอความ
ร่วมมือให้สารวจข้อมูล, งานจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น SSEP ซึ่งจะต้องมีภาพ กราฟิก ประกอบการ
รายงาน และเพื่อรองรับโปรแกรมใหม่ๆ ในอนาคต
มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพร ดาเนินการจัดซื้อได้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 25๖๐
4.2 เทศบาลต าบลหนองเลิ ง อ าเภอเมื อ งบึ ง กาฬ แจ้ ง ความประสงค์ จ ะจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน สานักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง จานวน ๑๓ รายการ
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘๐,๙๐๐ บาท ดังนี้

-4ลาดับ
ที่

ข้อ (ตาม
สถานที่ตั้งอุปกรณ์
เกณฑ์ MDES)

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน
จานวน ๔ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท

ข้อ ๑๐

2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน
๒ เครื่องๆ ละ ๓,๓00 บาท

ข้อ ๔๑

๓

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๑๒,000 บาท

ข้อ ๔๕

๔

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล
จานวน ๒ เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

ข้อ ๑๑

๕

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๑๒,000 บาท

ข้อ ๔๕

๖

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

ข้อ ๑๑

๗
๘

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๑๒,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท

ข้อ ๔๕

ข้อ ๔๑

๑๐

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

ข้อ ๑๑

๑๒
๑๓

กองการศึกษา
ข้อ ๑๐

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน
๑ เครื่องๆ ละ ๓,๓00 บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๑๗,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล
จานวน ๒ เครื่องๆ ละ 21,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๑๒,000 บาท

สานักปลัด

กองคลัง

๙

๑๑

\

รายการ

ข้อ ๔๙

กองสวัสดิการ
สังคม

ข้อ ๑๑
กองช่าง
ข้อ ๔๕

-5ที่ประชุม
พิจารณาคาขอ เหตุผลความจาเป็น และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลัก
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งอุปกรณ์ รายการที่ 1 – ๑๓
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ MDES และผู้แทน เทศบาลตาบลหนองเลิงได้ร่วมชี้แจงเหตุผลความจาเป็น ในการ
จัดหาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ เทศบาลตาบลหนองเลิง ดาเนินการจัดซื้อได้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 25๖๐
4.3 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจาศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา จังหวัดบึงกาฬ, เลย, อุดรธานี, หนองบัวลาภู, หนองคาย
จานวน ๑๑ รายการ วงเงินรวมทัง้ สิ้น ๘๒๖,๖๐๐ บาท ดังนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

ข้อ (ตาม
เกณฑ์ MDES)

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
จานวน ๘ เครื่องๆ ละ ๓๐,000 บาท

ข้อ ๙

2

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

ข้อ ๑๑

๓

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน ๖
เครื่องๆ ละ ๓,๓00 บาท

ข้อ ๔๑

๔

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๑๗,000 บาท

ข้อ ๔๙

๕

เครื่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๔๐,๐00 บาท

ข้อ ๕๐

๖

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จานวน ๑ เครื่องๆละ
๑๓๐,000 บาท

ข้อ ๑

๗
๘
๙

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จานวน ๖ เครื่องๆ ละ
๔๒,000 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) 16 ช่อง จานวน
๖ เครื่องๆ ละ ๑,๖00 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย แบบที่ ๑ จานวน ๖
เครื่องๆ ละ ๕,๗00 บาท

ข้อ ๓๔
ข้อ ๒๘
ข้อ ๓๒

๑๐

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑๐ เครื่องๆ ละ
๒,๘00 บาท

ข้อ ๕๘

๑๑

จอสัมผัส ๔๒ นิ้ว จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓๕,๐00 บาท

ไม่ตรง

สถานที่ตั้งอุปกรณ์

ศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
ผลิตและแปรรูป
ยางพารา จังหวัด
บึงกาฬ, เลย,
อุดรธานี,
หนองบัวลาภู,
หนองคาย

-6ที่ประชุม
พิจารณาคาขอ เหตุผลความจาเป็น และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลัก
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งอุปกรณ์ รายการที่ 1 – ๑๐
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ MDES และในรายการที่ ๑๑ จอสัมผัส ๔๒ นิ้ว ไม่มีในคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬจึงได้เปรียบเทียบราคาจากร้านค้า ๓ ร้าน และ ๑ เว็บไซต์ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ดาเนินการจัดซื้อได้ โดยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ และในรายการที่ ๑๑ จอสัมผัส
๔๒ นิ้ว ให้ใช้ราคาร้านที่ถูกที่สุด
4.4 เทศบาลตาบลท่าสะอาด อาเภอเซกา แจ้งความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ใน กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองการประปาและกองการศึกษา จานวน ๘ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๓๔,๙๐๐
บาท ดังนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

ข้อ (ตาม
เกณฑ์ MDES)

สถานที่ตั้งอุปกรณ์

1

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน
๑ เครื่องๆ ละ ๗,๗00 บาท

ข้อ ๔๗

กองสวัสดิการ
สังคม

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๙,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน
๑ เครื่องๆ ละ ๗,๗00 บาท

ข้อ ๔๘

๕

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท

ข้อ 8

๖

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน
๑ เครื่องๆ ละ ๗,๗00 บาท

ข้อ ๔๗

๒
๓
๔

๗
๘

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๙,000 บาท
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน ๑ เครื่องๆ ละ
5,๘00 บาท

ข้อ ๘
กองคลัง

ข้อ ๔๗

ข้อ ๔๘
ข้อ ๕๙

กองการประปา

กองการศึกษา

