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ระเบียบวาระการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 12 กันยายน ๒๕๕5 เวลา ๑0.0๐ น.
ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
.........................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
จํานวน ๑4 หน่วยงาน
4.1 ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 93,000 บาท
4.2 เทศบาลนครลําปาง จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 1,353,14๐ บาท
4.3 เทศบาลตําบลแม่มอก จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 99,999.96 บาท
4.4 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตําบลแม่เมาะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 49,000 บาท
4.5 เทศบาลตําบลล้อมแรด จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
4.6 เทศบาลตําบลศาลา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 6,900 บาท
4.7 องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 34,790 บาท
4.8 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 98,30๐ บาท
4.9 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 62,100 บาท
4.10 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 75,7๐๐ บาท
4.11 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 99,999.96 บาท
4.12 องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 33,29๐ บาท
4.13 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 44,60๐ บาท
4.14 องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 13,00๐ บาท
เรื่องอืน่ ๆ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
(เพิ่มเติม) มีจํานวน 4 หน่วยงาน
5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 94,200 บาท
5.2 เทศบาลตําบลห้างฉัตรมาตาล อ.ห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 20,600 บาท
5.3 เทศบาลตําบลวังพร้าว อ.เกาะคา จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 53,100 บาท
5.4 เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อ.แม่พริก จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 63,790 บาท
ระเบียบวาระที่ 5

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

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 12 กันยายน ๒๕๕5 เวลา ๑0.0๐ น.
ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
.........................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เป็นการประชุมคณะทํางานกลัน่ กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง เป็นครัง้ ที่ 2/2555 เพื่อกลั่นกรองการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจ่ ังหวัด ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามคําสั่งจังหวัดลําปางที่ 1327/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555
(รายละเอียดเอกสาร 1)
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ความเห็นทีป่ ระชุม ...........................………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มติทปี่ ระชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การประชุมคณะทํางานกลั่นกรองฯ ครัง้ ที่ 1/2555 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยมีการประชุมกลั่นกรองถึง
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง้ สิ้น 16 หน่วยงาน ซึ่งในเบือ้ งต้นคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ และแจ้งหน่วยงานทีเ่ สนอ
ขอการจัดซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
2.1 เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.ซึง่ มีรายละเอียด คุณลักษณะเป็นไปตามที่
กระทรวง ICT และกระทรวงมหาดไทยกําหนด รวมทั้งมีความเหมาะสมกับงาน คุ้มค่ากับงบประมาณ ตลอดจนการประหยัด
พลังงาน รวม 16 หน่วยงาน
2.2 ไม่เห็นชอบรายการเช่าระบบเครือข่าย Internet ของ ทต.แม่มอก วงเงิน 198,739.60 บาท
และ อบต.ดอนไฟ วงเงิน 195,529.60 บาท เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า การเสนอราคาของบริษัท TOT บาง
รายการมีราคาสูง และบางรายการเป็นหน้าทีข่ องทางบริษัททีจ่ ะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และไม่มีการเปรียบเทียบราคาจาก
บริษทั อื่นมาประกอบการพิจารณา หากดําเนินการจัดซื้อจัดหาอาจจะเข้าข่ายการกีดกั้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่แก้ไขให้เพิ่มเติมและตามระเบียบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้
คณะกรรมการฯ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ พิจารณาใหม่ในโอกาสต่อไป
จึงเรียนในที่ประชุมทราบ
ความเห็นทีป่ ระชุม ...........................………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มติทปี่ ระชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-2ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
เรื่องเดิม
คณะทํางานกลัน่ กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ได้กาํ หนดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 31 ก.ค. 2555 และวันที่ 15 ส.ค. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข
และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2555 โดยไม่มีการแก้ไขประการใด (รายละเอียดเอกสาร 2)
จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมต่อไป
ความเห็นทีป่ ระชุม ...........................………………………………………………………………………………………………………………………..…
มติทปี่ ระชุม ...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มีจาํ นวน ๑4 หน่วยงาน
4.1 ที่ทาํ การปกครองจังหวัดลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 93,000 บาท
4.2 เทศบาลนครลําปาง จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 1,353,14๐ บาท
4.3 เทศบาลตําบลแม่มอก จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 99,999.96 บาท
4.4 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตําบลแม่เมาะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 49,000 บาท
4.5 เทศบาลตําบลล้อมแรด จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
4.6 เทศบาลตําบลศาลา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 6,900 บาท
4.7 องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 34,790 บาท
4.8 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 98,30๐ บาท
4.9 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 62,100 บาท
4.10 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 75,7๐๐ บาท
4.11 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 99,999.96 บาท
4.12 องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 33,29๐ บาท
4.13 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 44,60๐ บาท
4.14 องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 13,00๐ บาท
ดังนั้น เพือ่ ให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด จึงได้เชิญทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด มาประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในวันนี้ ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
จังหวัดพิจารณาต่อไป
จึงเสนอคณะทํางานกลั่นกรองฯ พิจารณาตามลําดับต่อไป (รายละเอียดเอกสาร 3)
ความเห็นทีป่ ระชุม ...........................………………………………………………………………………………………………………………………..…
มติทปี่ ระชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-3ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
(เพิ่มเติม) มีจํานวน 4 หน่วยงาน
5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 94,200 บาท
5.2 เทศบาลตําบลห้างฉัตรมาตาล อ.ห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 20,600 บาท
5.3 เทศบาลตําบลวังพร้าว อ.เกาะคา จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 53,100 บาท
5.4 เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อ.แม่พริก จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 63,790 บาท
5.5 เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 41,800 บาท
5.6 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด อ.เถิน จํานวน รายการ งบประมาณ
บาท
-----------------------------------------

รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 2 / ๒๕55
วันพุธที่ 12 กันยายน ๒๕๕5 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุม POC (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชั้น ๔ สํานักงานจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายทวีศักดิ์
นายนรศักดิ์
นายวิชัย
นายวรการ
นายถาวร
นางสาววันวิสาข์

วังแวว
สุขสมบูรณ์
ประทีปทิพย์
ปัญณะวิชัย
จันทร์ต๊ะ
อินทร์รอด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
คณะทํางาน
ผูแ้ ทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
คณะทํางาน
สถิติจังหวัดลําปาง
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.ลป. คณะทํางาน/เลขานุการ
นักวิชาการสารธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.ลป. คณะทํางาน/ผูช้ ่วยเลขานุการ

ไชยเสน
ศรีมากรณ์

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

จันตบุตร
แก้วคําอ้าย
ปัญโยคํา
เสโล
มะติยา
วรานันตกูล
สุริยะ
วงศ์นํา
ใสสม
กันทิยะ
อวดสม
ทะเนาศรี
ประเสริฐศิลป์
ดิษฐา
เสือคําเจ้า
จีนบุญมี
วิบูลสมบัติ
อุดกันทา
เครือระยา
อินนั่งแทน
หมื่นบุตร

ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร
เทศบาลตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา
เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายสําเริง
2. นายศักดิ์ชัย

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพรพิงค์
2. นางสนันตน์ชินา
3. นายสุนทร
4. นางสิริรัตนา
5. นางสาวฉวีวรรณ
6 นางนาฏฤดี
7. นางสาวธันยธรณ์
8. นางณัฐนันท์
9. นางสาวอรวรรณ
10. นางรสสุคนธ์
11. นางรุ่งรวี
12. นางสาวนงนุช
13. นางศิรินทร
14. นางสาวลัดดาวรรณ
15. นางศุรมุข
16. นางเจรจิรา
17. นางสาวภัทรวดี
18. นางสาวสายทิพย์
19. นางศุภกร
20. นางสาวจ่ายคํา
21. นางสาวพรศรี

2
เริ่มประชุม เวลา 12.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง เป็นครั้งแรก ตามมติทปี่ ระชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง โดยคณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปางได้เห็นชอบแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
2.1 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวง มหาดไทยระดับจังหวัด มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท
สําหรับโครงการที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้ส่งคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้
พิจารณา ซึ่งในที่ประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 5/2555 คณะ
กรรมการฯ ระดับจังหวัด มีมติให้แต่งตั้งคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ
จังหวัดลําปางที่ 1327/๒๕๕5 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด ก่อนนําเสนอให้
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด
2.2 จังหวัดลําปางได้จัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
โดยส่งให้หน่วยงานในสังกัด มท. คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และ
คณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือจังหวัดลําปางที่ ลป 0016.1/ว 3198 และ
ว 3199 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 และได้นําลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์
http://www.lampang.go.th/db_lap/compute/55/pg.pdf ซึ่งหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง สามารถดาวน์โหลดไปใช้
ประโยชน์ ในการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
ต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิจารณา
3.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวง ICT กําหนด มีจํานวน ๑4 หน่วยงาน

3
3.1.1 เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอขอซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 31,4๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
31,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
3.1.1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 1 เครือ่ ง รวมงบประมาณ 5,400 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ คือรายการที่ 1) ส่วนรายการที่ 2) คณะทํางานมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- นายทวีศกั ดิ์ วังแวว ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ให้หน่วยงานเสนอโครงการแนบเพิ่มเติมมาด้วย
และพิจารณารายการที่ 1) ให้หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ICT หรือสูงกว่า
เพราะในรายการที่เสนอมานั้น มีบางรายการไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ICT และพิจารณารายการที่
2) ให้หน่วยงานพิจารณาเครื่องพิมพ์ที่มีการติดตั้ง Ink Tank ใหม่ โดยให้จัดหาตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ICT แล้วให้หน่วยงานติดตั้ง Ink Tank เองหลังจากจัดซื้อมาแล้ว และคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ที่จัดหาควรไม่เกิน 5 ปี ให้ดําเนินการจัดหาใหม่ เพราะคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
- นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง ให้หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์โดย
สืบราคาแต่ละร้านและแนบรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาด้วย เพื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานของ ICT โดยไม่ให้มีคุณลักษณะทีต่ ่ํากว่า และได้ราคาที่ดีกว่า
คณะทํางานกลั่นกรองเห็นว่า หน่วยงานควรแนบเอกสารโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทมี่ ีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด หากไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานควรเปรียบเทียบ 3 รายการ
จึงมีมติให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จํานวน 1
รายการ คือ รายการที่ 1) และอีก 1 รายการ ให้ทบทวนการจัดหาใหม่ ตามที่คณะทํางานแต่
ละท่านได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้และตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป คือรายการที่ 2)
3.1.2 เทศบาลตําบลล้อมแรด ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 46,20๐ บาท รายละเอียด (สี่หมืน่ หกพันสอง
ร้อยบาทถ้วน)

4
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลล้อมแรด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
46,2๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
3.1.2.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 1,800 บาท
ุ ลักษณะตาม
3.1.2.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 5,4๐๐
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,4๐๐ บาท
3.1.2.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
24,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,0๐๐ บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ และคณะทํางานมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- นายวรการ ปัญณะวิชัย หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.ลป. ให้หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งโครงการใน
การเสนอการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เสนอต่อคณะทํางานในวันนี้ด้วย ส่วนหน่วยงานที่ไม่ได้
นํามาในวันนี้ให้นํามาวันถัดไป เพื่อจะเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป โดยในโครงการให้
ระบุการใช้งานอุปกรณ์แต่ละรายการว่าใช้ในส่วนงานไหนของของหน่วยงาน และระบุแต่ละ
รายการว่ามีคุณลักษณะตามเกณฑ์หรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด
คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลล้อมแรด ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอ
ทุกรายการได้

3.1.3 เทศบาลตําบลบ้านสา ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 66,0๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลบ้านสา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
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66,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.3.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ
18,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,000 บาท
3.1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,200 บาท
3.1.3.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 850 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 5,8๐๐ บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 5,8๐๐ บาท
3.1.3.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
24,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลบ้านสา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอ
ทุกรายการได้
3.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 51,970 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่มอก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
43,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,00 บาท
3.1.4.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ใน
ราคาเครื่องละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท
3.1.4.3 ค่าเช่าวงจรระบบเครือข่าย Internet ไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาการเช่า ในราคา 8,970 บาท รวมงบประมาณ
8,970 บาท
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มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ คือรายการที่ 1) และรายการที่ 2) ส่วนรายการที่ 3) คณะทํางาน
กลั่นกรองมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- นายทวีศกั ดิ์ วังแวว ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ให้หน่วยงานเสนอโครงการแนบเพิ่มเติมมาด้วย
และพิจารณารายการที่ 1) ให้หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ICT หรือสูงกว่า
เพราะในรายการที่เสนอมานั้น มีบางรายการไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ICT และพิจารณารายการที่
2) ให้หน่วยงานพิจารณาเครื่องพิมพ์ที่มีการติดตั้ง Ink Tank ใหม่ โดยให้จัดหาตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ICT แล้วให้หน่วยงานติดตั้ง Ink Tank เองหลังจากจัดซื้อมาแล้ว และคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ที่จัดหาควรไม่เกิน 5 ปี ให้ดําเนินการจัดหาใหม่ เพราะคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
- นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง ให้หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์โดย
สืบราคาแต่ละร้านและแนบรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาด้วย เพื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานของ ICT โดยไม่ให้มีคุณลักษณะทีต่ ่ํากว่า และได้ราคาที่ดีกว่า
คณะทํางานกลั่นกรองเห็นว่า หน่วยงานควรแนบเอกสารโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทมี่ ีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด หากไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานควรเปรียบเทียบ 3 รายการ
จึงมีมติให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จํานวน 1
รายการ คือ รายการที่ 1) และอีก 1 รายการ ให้ทบทวนการจัดหาใหม่ ตามที่คณะทํางานแต่
ละท่านได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้และตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป คือรายการที่ 2)
3.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 92,4๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลห้างฉัตร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 92,4๐๐
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะคณะทํางานที่จะพิจารณา
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 78,000 บาท
3.1.5.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 5,400
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,800 บาท
3.1.5.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท

7
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จึงมีมติให้เทศบาลตําบลห้างฉัตร ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 190,8๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 113,6๐๐ บาท
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะ
จํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
3.1.6.2 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 3,300 บาท จํานวน
4 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,200 บาท
3.1.6.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 8,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
3.1.6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 62,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 4 รายการ และคณะทํางานมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- นายวิชัย ประทีปทิพย์ สถิติจังหวัดลําปาง พิจารณารายการที่ 2)-3) โดยให้หน่วยงานปรับ
คุณลักษณะให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ICT เพราะในรายการที่เสนอมานั้น มีคุณลักษณะและราคาไม่
ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ หรืออาจจะเปรียบเทียบราคาตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด
คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 รายการแล้ว เห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
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ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

3.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 12,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานฯ เพื่อขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 12,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขา
ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ขาวดํา 1200x1200 dpi (ไม่น้อยกว่า 28 หน้า/นาที) โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ 6,100 บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,200 บาท
คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลสบปราบ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง
อําเภอเถิน จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 99,6๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 99,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 78,000บาท
3.1.8.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,200บาท
3.1.8.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 รายการแล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
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3.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก
อําเภอแม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 19,00๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 19,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด และคณะทํางานมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- นายวิชัย ประทีปทิพย์ สถิติจังหวัดลําปาง พิจารณาในรายการที่หน่วยงานเสนอ โดยให้หน่วยงาน
ปรับเงื่อนไขในโครงการ “หาใหม่ แทนของเดิม”
ที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ
ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เห็นว่าได้ดาํ เนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ อําเภอเถิน
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 81,60๐ (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 81,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,000 บาท
3.1.10.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,400 บาท
3.1.10.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,200 บาท
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มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 รายการแล้ว เห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 128,70๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 130,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า18นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,850 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 92,550 บาท
3.1.11.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ใน
ราคาเครื่องละ 23,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,900 บาท
3.1.11.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,750 บาท
จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,250 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ
ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทงั้ 3 รายการแล้ว เห็นว่าได้ดาํ เนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้
อําเภอวังเหนือ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 33,80๐ (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะคณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ
งบประมาณ 78,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
ุ ลักษณะตาม
3.1.12.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) โดยมีคณ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท
3.1.12.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 8,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
3.1.12.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,800 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 รายการแล้ว เห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ ดําเนินการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ
อําเภอแม่ทะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ
14,800 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ หน่วยงานต้องการเช่าระบบเครือข่าย Internet เหมือนของ เทศบาลตําบลแม่มอก และ
จะเสนอโครงการให้คณะกรรมการครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่ามีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด ส่วนการเช่าระบบเครือข่าย Internet ให้นําเสนอคณะกรรมการครั้งต่อไป จึงมีมติให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนไฟ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 43,00๐ (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
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ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 43,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ใน
ราคาเครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
3.1.14.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ใน
ราคาเครื่องละ 24,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองในทีป่ ระชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 รายการแล้ว เห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง ICT กําหนด (เพิ่มเติม) จํานวน 2 หน่วยงาน
4.1 องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
4.2 องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด
4.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 184,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
184,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 124,000 บาท
4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.3 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 7,200 บาท
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4.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่องละ
13,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 รายการแล้ว เห็น
ว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
4.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด
อําเภอแม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 8,600
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
35 ในราคาเครื่องละ 4,300บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ตามรายการที่เสนอขอได้
- นายวรการ ปัญณะวิชัย หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.ลป. ให้หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งโครงการใน
วันนี้ ส่งโครงการให้ทางผู้ช่วยเลขาคณะทํางานในวันถัดไป เพื่อจะเสนอต่อคณะกรรมการระดับ
จังหวัดต่อไป โดยในโครงการให้ระบุการใช้งานอุปกรณ์แต่ละรายการว่าใช้ในส่วนงานไหนของของ
หน่วยงาน และระบุแต่ละรายการว่ามีคุณลักษณะตามเกณฑ์หรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
วรการ ปัญณะวิชัย ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นายวรการ ปัญณะวิชัย )
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

