
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย  

ครั้งที่ 3/๒๕๖4 
วันศุกร์ที่  4 มิถุนายน  ๒๕๖4  เวลา ๑0.0๐  น. 

ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย  
-------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
๑. โสภณ  สุวรรณรัตน์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ประธานฯ)  
๒. นายชาญชัย  คงทัน   หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย  
๓. ผศ.ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์  ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เลย 
๔. นายเอกรัฐ ดวงศรี   ปลัดจังหวัดเลย (แทน) 
๕. นายเรืองวิชญ์  แก้วพรรณา  ท้องถิ่นจังหวัดเลย (แทน) 
๖. นางสาวมณีรัตน์  เสนทับพระ  สถิติจังหวัดเลย (แทน) 
๗. นางสาวทิพวัลย์  ทันหา  พัฒนาการจังหวัดเลย (แทน) 
๘. นายสุทธิศักดิ์ เลพล   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย (แทน) 
๙. นางสุมาลี ทองรักษ์   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (แทน) 
๑๐. นายสุเมธ  วิจิตรจันทร์   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย (แทน) 
๑๑. นางฉวีวรรณ  บัวระพา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (แทน) 
10. นายชาญยุทธ  ศรีเมฆ  นายกเทศมนตรีเมืองเลย (แทน) 
11. นายมีชัย  กฤชกระพัน  บริษัท บมจ. ทีโอที เลย (แทน) 
๑๒. นางชมพูนุท อินอ่ า    ประธานชมรมนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล จังหวัดเลย (แทน) 
13. น.ส.ณัฐิดา  ดวงศรี   ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.เลย (แทน) 
14. นายธีรพงษ์ บุญเพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  สนจ.เลย 
15. น.ส.วิมาลา รามศิริ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ อบจ.เลย 
16. นายอนุสรณ์  ภูมี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อบจ.เลย 
17. น.ส.นิศาชล  นิลสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตการ อบจ.เลย 
18. น.ส.กฤติยา พลซา   ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ อบจ.เลย 
19. นายศิววิชญ์  เอ้ือใสส่อง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อบจ.เลย 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ.เลย (อบต.น้ าสวย) (แทน) 

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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    เริ่มประชุม เวลา ๑0.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) ติดราชการ จึงมอบหมายท่านรอง
ผู้ว ่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 แทน 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดเลย 
  ครั้งที่ 2/๒๕๖4  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้ งที่  2/๒๕๖4 ในวันพุธที่   30  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 10.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองวังสะพุง และเทศบาลต าบลน้ าสวย รวม 2 โครงการ จ านวน  14  รายการ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารที่ส่วนราชการและหน่วยงานเสนอขออนุมัติแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ได้  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖4 วันพุธที่  30  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   
     (ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

     โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  

ฝ่ายเลขานุการ     การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดเลย ครั้ งที่  3/๒๕๖4 ในวันศุกร์ที่  4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้  มี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  รวม 1 โครงการ จ านวน  15 รายการ โดยฝ่ายเลขาฯ 
ได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอขออนุมัติให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาตามแบบสรุปรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ 3/๒๕๖4  ที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
เสนอมาพร้อมนี้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 

/ล าดับที่ 1... 
 
 

http://www.chonburi.go.th/website/assets/CKFinder/files/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%20cctv%2019%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%202564.pdf
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ล าดับที่ หน่วยงานจัดหา อุปกรณ์ที่จัดหา 

ราคา จ านวน 
ราคารวม(บาท) 

ที่จัดหา  
๑ องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเลย 
1.เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรับงานส านกังาน 17,000 116    1,972,000  

 

 

2.เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรับงานประมวลผล   23,000 72    1,656,000  

  3.เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 27        810,000  

  4.เครื่องพมิพ์เลเซอร ์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 8,900 30        267,000  

  5.เครื่องส ารองไฟฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 215        537,500  

  6.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครือ่งคอมพวิเตอร์ และเครือ่งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธกิารใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสทิธิ์ถกูตอ้งตาม
กฏหมาย 

3,800 215        817,000  

  7.ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่มีลขิสิทธิถ์ูกตอ้งตามกฏหมาย 12,000 100    1,200,000  

  8.เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 1        130,000  

  9.ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการส าหรับเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย (Server) ส าหรับ
รองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสทิธิ์
ถูกตอ้งตามกฏหมาย 

28,000 1          28,000  

  10.อุปกรณ์ป้องกนัเครือข่าย (Next Generation Fierewall) แบบที่ 1 240,000 1 240,000 

  11.อุปกรณก์ระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 240,000 1        240,000  

  12.อุปกรณจ์ัดเก็บขอ้มูลชนิด NAS (Network Attached Storage)หน่วยจัดเก็บข้อมลู              
(Haed Disk ) จ านวน 8 ชุด 23,000 

36        828,000  

  13.อุปกรณก์ระจายสัญญาณ (L3 Switch) จ านวน 24 ช่อง 50,000 1          50,000  

  14.อุปกรณก์ระจายสัญญาณ (Switch) พร้อมระบบจ่ายไฟ ขนาด 24 ช่อง  30,000 1          30,000  

  15.โปรแกรม VMWARE vSPHERE 35,000 2          70,000  

  รวม     8,677,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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