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รายงานการประชุม (เวียน)
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/ ๒๕55
เมือ่ วันที่ 29 กุมภาพันธ ๒๕๕4
รายชื่อผูแจงผลประชุมเวียน

***********************

1. ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
2. รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
3. ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
4. นายทวีศักดิ์ วังแวว นักวิชาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยลําปาง กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง กรรมการ
6. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
กรรมการ
7. ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดลําปาง
กรรมการ
8. ทองถิ่นจังหวัดลําปาง กรรมการ
9. สถิติจังหวัดลําปาง
กรรมการ
10. หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง เลขานุการคณะกรรมการ
11. หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง แจงเพื่อพิจารณา
ดวยหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําปาง
จํานวน 11 หนวยงาน ไดเสนอขอจัดซื้ออุปกรณในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ใหคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรระดับจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังตอไปนี้
1. เทศบาลเมืองเขลางคนคร จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 464,59๐ บาท คือ 1) เครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 8 ในราคาเครื่องละ
17,000 บาท จํานวน 15 เครื่อง รวมงบประมาณ 255,000 บาท 2) เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการแบบที่ 2 มีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 48 ในราคาเครื่องละ 35,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 70,000 บาท 3) จอภาพขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
ของกระทรวงมหาดไทย ขอ 50 ในราคาเครื่องละ 4,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,090 บาท 4) เครื่อง
สํารองไฟฟา ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 52 ในราคาเครื่องละ 3,300
บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,200 บาท 5) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 12 ในราคาเครื่องละ 21,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 21,500 บาท 6) เครื่องพิมพ multifunction Inkjet พรอมติดตั้ง Tank หมึก ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 6,300
บาท 6,400 บาท และ 6,500 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 16
เครื่องๆ ละ 6,3๐๐ บาท รวมงบประมาณ 100,800 บาท
2. เทศบาลตําบลแมมอก จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 9,0๐๐ บาท คือ เครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 28 หนา/นาที โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 38 ในราคา
เครื่องละ 9,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,0๐๐ บาท

-2–
3. เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 56,0๐๐ บาท คือ ) เครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 9 ในราคา
เครื่องละ 28,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 56,0๐๐ บาท
4. เทศบาลตําบลแมพริก จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 177,0๐๐ บาท คือ 1) เครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 9 ในราคา
เครื่องละ 28,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 112,0๐๐ บาท 2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 12 ในราคาเครื่องละ 21,500 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 43,000 บาท 3) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา Network แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 40 ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 22,000 บาท
5. เทศบาลตําบลลอมแรด จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 11,37๐ บาท คือ เครื่องปริ้นเตอร
Canon Inkjet Photo PIXMA MP287 พรอมติดตั้ง Tank หมึกดานขาง ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 3,890 บาท 3,790 บาท
และ 3,850 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,79๐ บาท
รวมงบประมาณ 11,37๐ บาท
6. เทศบาลตําบลพิชัย จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 180,090 บาท คือ 1) เครื่อง
คอมพิวเตอร Intel Core I7 1.5 TB DDR3 6144Mb graphics card 1 Gb DDR5 TV Tuner HD 500 Gb ไมมีราคาตามเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ราน และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา
41,900 บาท 41,700 บาท และ 42,000 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 41,70๐ บาท รวมงบประมาณ 41,70๐ บาท 2) จอ LCD ไมนอยกวา 23 นิ้ว ไมมีราคาตามเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา
9,000 บาท 8,900 บาท และ 9,000 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน
1 เครื่องๆ ละ 8,90๐ บาท รวมงบประมาณ 8,90๐ บาท 3) เครื่องสํารองไฟฟา USB ไมต่ํากวา 600 VA ไมมีราคาตาม
เกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแต
ราคา 2,600 บาท 2,500 บาท และ 2,800 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,50๐ บาท รวมงบประมาณ 12,50๐ บาท 4) เครื่องปริ้นเตอร ความละเอียดไมนอยกวา
600x600 dpi หนวยความจําไมนอยกวา 8 Mb Port USB 2.0 ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของ
กระทรวงมหาดไทย ขอ 37 ในราคาเครื่องละ 5,200 บาท โดยไดราคาจัดหา 9,900 บาท จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,990
บาท รวมงบประมาณ 19,980 บาท 5) เครื่องคอมพิวเตอร Intel Core I5 3.2GHz DDR3 4Gb HD ไมนอยกวา 320
Gb พรอมอุปกรณมาตรฐาน ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา
จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 26,000 บาท 25,455 บาท และ 25,500 บาท แลวใชราคาต่ําสุดใน
การจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 25,455 บาท รวมงบประมาณ 25,455 บาท
6) จอภาพ LCD ไมนอยกวา 18 นิ้ว ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการ
เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 4,090 บาท 4,055 บาท และ 4,100 บาท แลวใช
ราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,055 บาท รวมงบประมาณ
4,055 บาท 7) เครื่องคอมพิวเตอร Intel Dual Core ไมต่ํากวา 1 GHz DDR3 1Gb HD ไมนอยกวา 320 Gb พรอม
อุปกรณมาตรฐาน ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3
ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 12,500 บาท 12,410 บาท และ 12,900 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 12,41๐ บาทรวมงบประมาณ 37,23๐ บาท 8) จอภาพ
LCD ไมนอยกวา 18 นิ้ว ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา
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จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 3,290 บาท 3,190 บาท และ 3,300 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการ
จัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,190 บาท รวมงบประมาณ 9,570 บาท 9)
เครื่องปริ้นเตอร ความละเอียดไมนอยกวา 600x600 dpi หนวยความจําไมนอยกวา 8 Mb Port USB 2.0 ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 37 ในราคาเครื่องละ 5,200 บาท โดยไดราคาจัดหา 6,900 บาท จํานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 6,900 บาท รวมงบประมาณ 20,700 บาท
7. เทศบาลตําบลแมเมาะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 98,900 บาท คือ 1) ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร 2 ชุด /เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง / โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 44,400
บาท 67,000 บาท และ 66,000 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ จํานวน 1 ชุด รวมงบประมาณ 44,400 บาท
2) เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา 3 เครื่อง ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการ
เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 15,000 บาท 15,900 บาท และ 15,600 บาท
แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ จํานวน 1 ชุด รวมงบประมาณ 15,000 3) เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ไมมีราคาตาม
เกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน
ตั้งแตราคา 29,500 บาท 29,990 บาท และ 29,990 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 29,50๐ บาทรวมงบประมาณ 29,50๐ บาท บาท 4) เครื่องปริ้นเตอร 2
เครื่อง ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมี
ราคาแตกตางกันตั้งแตราคา 10,000 บาท 10,600 บาท และ 10,400 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ จํานวน 1
ชุด รวมงบประมาณ 10,000 บาท
8. องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 28,0๐๐ บาท คือ เครื่อง
คอมพิวเตอรสาํ หรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 9 ในราคา
เครื่องละ 28,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,0๐๐ บาท
9. องคการบริหารสวนตําบลบานดง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 133,8๐๐ บาท คือ
1) เครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 9
ในราคาเครื่องละ 28,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 100,0๐๐ บาท 2) เครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับงาน
ประมวลผลพรอมจอขนาดไมนอยกวา 18” (แบบ 2) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 10
ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,0๐๐ บาท 3) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 52 ในราคาเครื่องละ 2,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 2,8๐๐ บาท
10. องคการบริหารสวนตําบลทุงฮั้ว จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 31,3๐๐ บาท คือ 1)
เครื่องคอมพิวเตอรสาํ รับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 9 ใน
ราคาเครื่องละ 28,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,0๐๐ บาท 2) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 52 ในราคาเครื่องละ 3,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 3,3๐๐ บาท
11. องคการบริหารสวนตําบลนาโปง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 120,0๐๐ บาท คือ

เครื่องคอมพิวเตอรรวมโตะวางเกาอี้ เครือ่ งสํารองไฟฟา 850 VA และเครื่องปริ้นเตอร Multifunction Cannon MP287

ไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคา
แตกตางกัน ตั้งแตราคา 30,000 บาท 30,500 บาท และ 31,000 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ จํานวน 4 เครื่อง
รวมงบประมาณ 120,0๐๐ บาท ซึ่งรายการนี้ หนวยงานไดรวมครุภัณฑไวชุดเดียวกัน โดยไมแยกรายการตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดให
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ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
ลําปาง ตามหลักเกณฑการพิจารณาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ.2554 แลว มีมติ
และความเห็น ดังนี้
1) เทศบาลเมืองเขลางคนคร จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 464 ,590 บาท (สี่แสนหกหมื่น
สี่พันหารอยเกาสิบบาทถวน)
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงานดังกลาวฯ แลว
ปรากฏวามีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย คือ รายการที่ 1) ขอ 8 ในราคา
เครื่องละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 15 เครื่อง รวมงบประมาณ 255,0๐๐ บาท รายการที่ 2) ขอ
48 ในราคาเครื่องละ 35,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 70,0๐๐ บาท รายการที่ 3)
ขอ 50 ในราคา เครื่องละ 4,09๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,09๐ บาท รายการที่
4) ขอ 52 ในราคา เครื่องละ 3,3๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,2๐๐ บาท
รายการที่ 5) ขอ 12 ในราคา เครื่องละ 21,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,5๐๐
บาท และมีความเห็นเพิ่มเติม ในรายการที่ 6 ดังนี้
1.1) ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ พิจารณารายการที่ 6) เครื่องพิมพ multifunction Inkjet
พรอมติดตั้ง Tank หมึก ควรใชตามเกณฑราคากลางขอ 43 ในการจัดหา
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ รายการ ขอที่ 6) แลวปรากฏวา
มีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด ในขอที่ 43 ซึ่งมีราคามาตรฐาน 6,500 บาท
แตเทศบาลเมืองเขลางคนคร ไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน
ตั้งแตราคา 6,300 บาท 6,400 บาท และ 6,500 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด คือ ราคาเครื่องละ 6,300 บาท จํานวน 16 เครื่อง รวมงบประมาณ
100,800 บาท คณะกรรมการเห็นวาไดดําเนินการตามหลักเกณฑทุกประการ คือใชราคาต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว จึงมีมติใหเทศบาลเมืองเขลางคนครดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร
ตามรายการที่เสนอขอไดทุกรายการ
2) เทศบาลตําบลแมมอก จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 9,0๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน)
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงานดังกลาวฯ
แลวปรากฏวามีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 38 ในราคาเครื่องละ
9,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,0๐๐ บาท จึงมีมติใหเทศบาลตําบลแมมอก
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรตามรายการที่เสนอขอไดทุกรายการ
3) เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 56,0๐๐ (หาหมื่นหกพันบาทถวน)
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงานดังกลาวฯ
แลวปรากฏวามี คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 9 ในราคา เครื่องล ะ
28,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 56,0๐๐ บาทไว จึงมีมติใหเทศบาลตําบลหาง
ฉัตรแมตาล ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรตามรายการที่เสนอขอไดทุกรายการ
4) เทศบาลตําบลแมพริก จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 177,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันบาทถวน)
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงานดังกลาวฯ แลว
ปรากฏวามีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย รายการที่ 1) ขอ 9 ในราคา
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ในราคาเครื่องละ 21,5๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 43,0๐๐ บาท รายการที่ 3) ขอ
40 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ บาท จึงมีมติให
เทศบาลตําบลแมพริก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรตามรายการที่เสนอขอไดทุกรายการ
5) เทศบาลตําบลลอมแรด จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 11,37๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยเจ็ดสิบบาทถวน)
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่อง
ปริ้นเตอร Canon Inkjet Photo PIXMA MP287 พรอมติดตั้ง Tank หมึกดานขาง ปรากฏวาไมมี
ราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด และเทศบาลตําบลลอมแรด ไดดําเนินการ
เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน ตั้งแตราคา 3,890 บาท 3,790 บาท
และ 3,850 บาท แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ ตามแนวทางที่กระทรวง มหาดไทยกําหนด และมี
ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
5.1 ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ พิจารณารายการที่ 1) ควรอางอิงรายการจัดซื้อตามเกณฑหรือ
สูงกวาในเกณฑราคากลางขอที่ 36
5.2 ทองถิ่นจังหวัดลําปาง พิจารณารายการที่ 1) ใหเสนอราคาของรานคา ควรระบุลักษณะ
พื้นฐานใหละเอียด เพื่อประกอบผลการพิจารณา เพื่อปองกันปญหาสินคาราคาถูก และมีคุณภาพดวย
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรฯ รายการที่ 1) แลวปรากฏวามีราคาตาม
เกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด ในขอที่ 36 ซึ่งมีราคามาตรฐาน 3,900 บาท แต
เทศบาลตําบลลอมแรด ไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด คือ ราคาเครื่องละ 3,790 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ
11,370 บาท คณะกรรมการเห็นวาไดดําเนินการตามหลักเกณฑทุกประการ คือใชราคาต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว จึงมีมติใหเทศบาลตําบลลอมแรด ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรตามรายการที่
เสนอขอไดทุกรายการ
6) เทศบาลตําบลพิชัย จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 180,๐90 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเกา
สิบบาทถวน)
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรฯ รายการที่ 1) ถึงรายการที่ 6) แลวปรากฏ
วาไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด และเทศบาลตําบลพิชัย
ไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
6.1) ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ พิจารณารายการที่ 1) ควรใชราคาตามเกณฑ ไมเกินราคาของ
เกณฑมาตรฐานราคากลางขอ 10
รายการที่ 2) ควรใชราคาตามเกณฑ ไมเกินราคาของเกณฑ
มาตรฐานราคากลางขอ 51 รายการที่ 3) ควรใชราคาตามเกณฑ ไมเกินราคาของเกณฑมาตรฐาน
ราคากลางขอ 52 รายการที่ 4) และรายการที่ 9) ควรใชราคาตามเกณฑ ไมเกินราคาของเกณฑ
มาตรฐานราคากลางขอ 37 รายการที่ 6) และรายการที่ 8) ควร ใชราคาตามเกณฑมาตรฐานราคา
กลางขอ 49
6.2) นายบุญทวี ฉิมพลีย ทองถิ่นจังหวัดลําปาง พิจารณารายการที่ 4) และ รายการที่ 9)
ควรใชราคาตามเกณฑ ไมเกินราคาของเกณฑมาตรฐานราคากลางขอ 37
รายการที่ 6) และ
รายการที่ 8) ควรใชราคาตามเกณฑมาตรฐานราคากลางขอ 49

-66.3) นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดลําปาง พิจารณารายการที่ 1) หนวยงานจัดซื้อในราคา
เกินราคามาตรฐานกลางรายการที่ 4) และรายการที่ 9)มีคุณลักษณะเดียวกัน แตหนวยงานจัดหาราคาตางกัน
6.4) นางชุลีวันทน สายสิงหทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง พิจารณารายการไมมีความ
ชัดเจนในเรื่องราคาและspec บางรายการราคาสูงกวากันเกินครึ่งของราคาที่เสนอทั้ง ๆ spec
ที่มี เดียวกัน
6.5)
นายสมยศ วงศเจริญ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณา
รายการที่ 4) และรายการที่ 9) ไมควรแยกรายการเพราะมี spec เดียวกัน แตหนวยงานเปรียบเทียบ
ราคาตางกัน รายการที่ 6) และรายการที่ 8) ไมควรแยกรายการเพราะมี spec เดียวกัน แตหนวยงาน
เปรียบเทียบราคาตางกัน
คณะกรรมการเห็นวา หนวยงานควรดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณใหมอีกครั้ง
คือ หนวยงานควรรวมอุปกรณที่มีคุณลักษณะเดียวกัน และควรใชราคาไมเกินกวาเกณฑมาตรฐานตาม
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงมีมติใหเทศบาลตําบลพิชัย ดําเนินการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณจํานวน 2 รายการ คือ รายการที่ 5) และรายการที่ 7) และอีก 7 รายการ
ใหทบทวนการจัดหาใหม ตามที่คณะกรรมการแตละทานไดพิจารณาแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไวและตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยตอไป คือรายการที่ 1)
รายการที่ 2) รายการที่ 3) รายการที่ 4) รายการที่ 6) รายการที่ 8) และรายการที่ 9)
7) เทศบาลตําบลแมเมาะจํานวน 4 รายการ งบประมาณ98,90๐ บาท (เกาหมื่นแปดพันเการอยบาทถว)น
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรฯ รายการที่ 1) ถึงรายการที่
4)
แลวปรากฏวาไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกําหนด และเทศบาลตําบลแมเมาะ
ไดดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่หอ และมีราคาแตกตางกัน แลวใชราคาต่ําสุดในการจัดซื้อ
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
7.1) ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ พิจารณารายการทุกขอ โดยแยกครุภัณฑ แลวใชราคาตาม
เกณฑมาตรฐานราคากลาง ปงบประมาณ 2554
7.2) นายบุญทวี ฉิมพลีย ทองถิ่นจังหวัดลําปาง พิจารณารายการ ขอ 1) หนวยงานควรแยก
ครุภัณฑ แลวใชเกณฑมาตรฐานราคากลาง ขอ 2) และขอ 4) หนวยงานควรแยกครุภัณฑ และใชราคา
ตามเกณฑมาตรฐานราคากลางขอ 37 ขอ 3) ควรใชราคาตามเกณฑมาตรฐานราคากลางขอ 13
7.3) นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดลําปาง พิจารณารายการ ขอ 1) หนวยงานควรแยก
ครุภัณฑ และจัดซื้อในราคามาตรฐานกลาง
7.4) นายสมยศ วงศเจริญ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณารายการ
ที่ 1) และรายการที่ 2) และรายการที่ 4) ควรแยกอุปกรณ แลวใชราคาตามเกณฑมาตรฐานราคากลาง
คณะกรรมการเห็นวาหนวยงานควรดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณใหมอีกครั้ง
คือ หนวยงานควรแยกครุภัณฑ และใชราคาไมเกินกวาเกณฑมาตรฐานตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด จึงมีมติใหเทศบาลตําบลแมเมาะทบทวนการจัดหาใหมทุกรายการ ตามที่คณะกรรมการ
แตละทาน ไดพิจารณาแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวและตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยตอไป
8) องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 28,0๐๐ บาท
(สองหมื่นแปดพันบาทถวน)
คณะกรรมการไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงานดังกลาวฯ
แลวปรากฏวามีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงมหาดไทย ขอ 9 ในราคาเครื่องละ
28,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,0๐๐ บาท จึงมีมติใหเทศบาลตําบล
บอแฮว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรตามรายการที่เสนอขอไดทุกรายการ
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