
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาส 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันที ่๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
....................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัด
นราธิวาส ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน
จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เสนอขออนุมัติ
โครงการฯ  ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ๕๙ รายการ รวมจัดซื้อเป็น
เงินทั้งสิ้น ๖,๐๔๓,๘๐๑.- บาท ซึ่งรายละเอียดจะได้ชี้แจงในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................................... ................................... 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
  มีจำนวน ๓ หน้า และเอกสารแนบท้ายการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 
  ๑๓ หน้า โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้ หน้าที่ ๑ เป็นรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม 
  (เนื่องจากติดราชการ) และผู้เข้าร่วม ประชุม (ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ) และเรื่องที่
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน้าที่ ๒ - ๓ รับรองรายงานกระประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง
  เพ่ือพิจารณา และเรื่องอ่ืนๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

   จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................................... ................................... 
  ............................................................................................................................. .......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓… 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ ตอบข้อหารือจังหวัดนราธิวาส เรื่องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัด
นราธิวาส จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 
จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ มอบหมายให้เลขาฯ 
ทำหนังสือหารือไปยังประธานคณะกรรมการบริการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย กรณีวิธีจัดหาโดยการรับบริจาค ตามแบบรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องเสนอเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดหรือไม่ หากต้องนำเข้าพิจารณา คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาหรือไม่ และมีแนวทางการ
พิจารณาดำเนินการอย่างไร และได้ผลข้อหารือดังนี้ 

๑) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการรับบริจาค 
 ๑.๑) กรณีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานสามาถดำเนินการได้เอง โดยไม่
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
 ๑.๑) กรณีมีมูลไม่ค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ ของจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ  
 ๑.๒) กรณีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ ของจังหวัด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ ของกระทรวงต่อไป 

๓.๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  ...................................................................................................... ................................................. 
  ............................................................................................................................. .......................... 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

เลขานุการ   โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ
หน่ วยงานรั ฐ วิสาหกิ จ  และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ระดับจั งห วัด ในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย 

   ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เสนอขออนุมัติโครงการฯ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน และมี
ความประสงค์จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๕๙ รายการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กรณีที่การจัดหามีมูลค่าเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดหา จึงขอให้
ส่ วน ราชการ/ห น่ วย งาน  และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั งห วั ด ในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดนราธิวาส ที่มีความประสงค์จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ๑๐ 
หน่วยงาน ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดหาในครั้งนี้ ตามลำดับต่อไป 

 
 

/ตารางแสดงรายการ… 



- ๒ - 
 

ตารางแสดงรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ที ่ หน่วยงาน อำเภอ 
จำนวน/รายการ 

วงเงิน(บาท) หมายเหตุ ตรงตามเกณฑ์ 
(MDES) 

ไม่ตรงตามเกณฑ์ 
(MDES) 

รวม 

๑. ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก ๘ ๒ ๑๐ ๘๑๗,๗๒๐.-  

๒. อบต.สากอ สุไหงปาดี ๗ - ๗ ๘๓๘,๕๐๐.-  

๓. อบต.มูโนะ สุไหงโก-ลก ๑ - ๑ ๕๖,๐๐๐.-  

๔. อบต.บาตง รือเสาะ ๔ ๒ ๖ ๒๑๓,๐๐๐.-  

๕. ทต.บาเจาะ บาเจาะ ๖ ๑๑ ๑๗ ๑,๖๐๐,๐๐๐.-  
๖. ทม.เมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส ๒ ๕ ๗ ๒,๔๐๐,๐๐๐.-  
๗. อบต.ลุโบะบือซา ยี่งอ - ๑ ๑ ๙,๘๙๐.-  
๘. อบต.จะแนะ จะแนะ - ๑ ๑ ๓๙,๐๐๐.-  
๙. อบต.แว้ง แว้ง ๑ - ๑ ๒๒,๐๐๐.-  

๑๐. สนจ.นราธิวาส เมืองนราธิวาส - ๕ ๕ ๓๐,๐๐๐.-  
๑๑. อบต.ตะปอเยาะ ยี่งอ ๑ ๒ ๓ ๑๗,๖๙๑.-  

รวม ๓๐ ๒๙ ๕๙ ๖,๐๔๓,๘๐๑.-  

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............ 
  .................................................................................................................... ................................... 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

----------------------------------------------------- 


