fi ntl ooou.o/t 5"t;\'rr

fi r n1na1{ d'{y'l-qiirl r s
n!.d nu!?fl:lxDfilrfr!
sirrar:vlry al dbooo

,\,

frryrnr bddd

rios rr{'lrLfrfirJ:vr1xln{usn::iln'l:nr:!3yr:uav6'our:yr!noilfrrrnoi:vrr1u{'rvirr
u{ufiuzuuan
6uu uraeirmolfru
uradlnoirruflo uasurudrmofirr#fl:
^

.!

'

y

^.j

.

d'lfrdrrLrpirelilfrfrtJ:vtlertusn:illfl1:rJ3vr:uas{nyt:yl.J1JFtoilfrlrnoi:yprlu6'rraier
nirfi dJlEe.d.d
druu o,rn
.j

nrilfr frdru:rtnr:"lud'lriqnivyr:?{x.r111pr1flurrnvo.rrin:rJnn:orrirufr'orfru'tud'ryS
l:vnolriru drrinlrui'qvietrirrjrt
ttavnrrturas{rrauilntn'16'rauoronnrruiurolhnr:d'nvn:vr!no!firrs
rirraYllfftuurirutru
rionruvn::rnr:nr:r:3yr:uacdplur:yllnorrfurnoi:veir6'rr,rier
riu

Fltuufl::iln1:nl:l3vr:*av6'nut:suunorl-rrnoi:vpY!q-lur-q
teifrnr:rutritLfilJorJOFl?'tlr#u
nr:d'nvr:vllnoufi':rsroitoturirurrud'rnd'n
srrlydnrnru",{fin:vy:rsryrprluuriryuprudr
lunr:rJ:vtrrleru
n{rfr <zucc<rfroiufio,ofrrvrrnr r$dddIersfllfr
erifl
@).ifiutol"hi'olrinr:uivr:rirusr'ruaurilv
qiru.ru
{'aur:slr-rnorfrrrnoiniororJn:rf
u
;1un'ti tlrJ:vlreu loob,doo LJ'tvl

te. lrXutolt#olrinr:l3vr:riruoirravjrd'r
d'nur:vulnorfi':uproir,riorqln:eri
druru a
:1Ufl1: Wtj:vlrru

do,doo 1J1Yl,

6n. uriutoul#filirnr:lnnr:oreirrno#xdn:
d'oryr:vllnolfr':rsroiniolqf
n:n5siruru[e
:1Un1: {1J1_J:V!10J
dd,doo u.1Yl

6lriuuillfiav]:'t1r
unvt0Fr?1r.riurfiou6'rll1orrin:rJnn:ord:ui'orfruorrlrirpfi:ru
v4v

y:ruq'lu
l.nyr:01Ju

?JO
LtAn{Ft1't}JUUfi0

('uigaBl',trai^,r'ttrdi,",rqfi
)
iddl:;'riin t';ili:'Yn'jrilr.l
,LI

fi1Un{lua{y?fl

nrirrrudoqnfir:fi 1.r
r11
flrravnr:froar:
Ivr:d'wizlvr:fi'ri o ddbb dobe,rl

รายงานการประชุม (เวียน)
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
ครั้งที่ 4 / ๒๕54
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕4
***********************

รายชื่อผู้แจ้งผลประชุมเวียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
ประธาน
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร (CIO) รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง กรรมการ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลาปาง
กรรมการ
ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดลาปาง
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
กรรมการ
สถิติจังหวัดลาปาง
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง เลขานุการคณะกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดลาปาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาปาง จานวน 3 หน่วยงาน
ได้เสนอขอจัดซื้ออุปกรณ์ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
สาหรับรายการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาปาง
ขอความเห็นชอบ มีดังต่อไปนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จานวน ๖ รายการ รวมงบประมาณ 212,50๐ บาท
ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สาหรับสานักงาน แบบที่ ๒ โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ ๒1,5๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ ๒1,5๐๐ บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 13 ในราคาเครื่องละ 31,0๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,0๐๐ บาท
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดา (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) โดยมีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์ราคากลาง ของกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 39 ในราคา
เครื่องละ 10,000 บาทจานวน2 เครื่องรวมงบประมาณ 20,๐๐๐ บาท
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สีแบบ Network โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ บาท
5) เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๒ รวมทั้งโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ และเครื่องสารอง
ไฟฟ้าขนาด 1000 VA ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกาหนด จึงได้ดาเนินการเปรียบเทียบราคา
จานวน 3 ยี่ห้อ และมีราคาแตกต่างกัน ตั้งแต่ราคา 33,000 บาท 33,500 บาท และ 33,700 บาท แล้วใช้ราคาต่าสุดใน
การจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด จานวน 3 เครื่องๆ ละ 33,0๐๐ บาท รวมงบประมาณ 99,000 บาท
6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) พิมพ์เอกสารสีและขาวดา ขนาด A3 ไม่มีราคาตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกาหนด จึงได้ดาเนินการเปรียบเทียบราคา จานวน 3 ยี่ห้อ และมีราคาแตกต่างกัน
ตั้งแต่ราคา 19,000 บาท 19,200 บาท และ 19,500 บาท แล้วใช้ราคาต่าสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด จานวน 1 เครื่องๆ ละ 19,0๐๐ บาท รวมงบประมาณ 19,000 บาท

2
2. องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งฮั้ว จานวน 5 รายการ รวมงบประมาณ 50,500 บาท
ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,0๐๐ บาท
2) เครื่องเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,0๐๐ บาท
3) เครื่องเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1,000 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 53 ในราคาเครื่องละ 5,8๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,8๐๐ บาท
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ 5,2๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,2๐๐ บาท
5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 6,5๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,5๐๐ บาท
3. ที่ทาการปกครองอาเภอห้างฉัตร จานวน 2 รายการ รวมงบประมาณ 58,800 บาท
ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 17,0๐๐ บาท จานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 51,0๐๐ บาท
2) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ 3,9๐๐ บาท จานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,8๐๐ บาท
มติที่ประชุมเวียน คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้พิจารณาการเสนอขอจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลาปาง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แล้ว มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานดังกล่าว ดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทุกราย

วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุมเวียน
นุรักษ์ วงค์อินต๊ะวัง ผู้ตรวจรายงานการประชุมเวียน
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นายนุรักษ์ วงค์อินต๊ะวัง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดลาปาง
สานักงานจังหวัดลาปาง

