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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 7 / ๒๕55
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือน กันยายน ๒๕๕5 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
๑. นายสุวรรณ
2. นายทวีศักดิ์

กล่าวสุนทร
วังแวว

3.
4.
5.
6.
7.
8.

สัตยธรรม
ทองใบ
อัจฉริยฉัตร
รัตนบุรี
ไชยเสน
ปัญณะวิชัย

นางสุดฤทัย
นายชัยรัตน์
นายวิชญ์ธวัช
นายขจร
นายสําเริง
นายวรการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ประธานกรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ศูนย์ลําปาง
ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
กรรมการ
ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
กรรมการ
ผูแ้ ทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
กรรมการ
ผูแ้ ทนสถิติจังหวัดลําปาง
กรรมการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
เลขานุการคณะกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.ลป. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผศ.นพนันท์

สุขสมบูรณ์

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธันยธรณ์
2. นางณัฐนันท์
3. นางวณิชยา
4. นายเฉลิมเกียรติ
5. นางสาวฉวีวรรณ
6. นางพรพิงค์
7. นายสุทศั น์
8. นางสาวอรวรรณ
9. นายปฏิวัติ
10. นายณัฐสิทธิ์
11. นายตันติกร
12. นางรุ่งรวี
13. นางสาวนงนุช
14. นางศิรินทร
15. นายทองเด่น
16. นางศุภนุช

สุริยะ
วงค์ปิง
วงศ์นันตา
ไชยแก้ว
มะติยา
จันตบุตร
ทิพย์ประยูร
ใสสม
แก้วใหม่
บุญมาก
สาลี
อวดสม
ทะเนาศรี
ประเสริฐศิลป์
สุภาพ
เครือคําหล้า

เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม
เทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน
เทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน
เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน

2
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นางสาวสายทิม
นางฐานิต
นางสาวกุลนที
นางสาวข่ายคํา
นางสาวพรศรี
นางดวงพร
นายถาวร
นางสาววันวิสาข์

อุดกันทา
โล่หส์ ุวรรณ
สุริวงษ์
อินนั่งแท่น
หมื่นบุญมา
ใจละออ
จันทร์ต๊ะ
อินทร์รอด

องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อําเภอห้างฉัตร
เทศบาลตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา
เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วย จังหวัดลําปางโดยคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ได้จดั ประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2555 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึง่ ในเบื้องต้นคณะทํางานกลัน่ กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ได้พิจารณากลัน่ กรอง โดยมีการประชุมกลั่นกรอง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว
จํานวน 18 หน่วยงาน
รับทราบ
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัดประชุม
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 4 ศาลา
กลางจังหวัดลําปาง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ
ได้ตรวจสอบ/แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดย
ไม่มีการแก้ไขประการ
จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขานุการ

เรือ่ งเพื่อพิจารณา (เลขานุการคณะกรรมการ)
3.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน
จังหวัดลําปาง มีจํานวน 18 หน่วยงาน
3.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่มอก จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 99,600บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลแม่มอก ได้เสนอเรือ่ งการเช่าระบบ Internet เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 99,600 บาท ซึง่ ฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว

3
การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ เพราะจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ ค่าบริการรายปี Internet บน Optical Cable
Internet วงจรเช่า ไม่มรี าคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จึงได้เปรียบเทียบราคา จํานวน 2 ร้าน และมีราคาแตกต่างกัน ตั้งแต่ราคา
142,716.60 บาท และ 99,600 บาท และจัดหาได้ ในราคา 99,600 บาท จํานวน 1 รายการ
รวมงบประมาณ 99,600 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ เทศบาลตําบลแม่มอก ได้ดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน 2 ร้าน แล้ว
ใช้ราคาต่ําสุด ในการจัดซื้อตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการ
จัดหาเช่าระบบ Internet แล้ว เห็นว่าได้ดาํ เนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลแม่มอก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้
3.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 99,600บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ ได้เสนอเรื่องการเช่าระบบ Internet เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 99,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้
พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ ค่าบริการรายปี Internet บน
Optical Cable Internet วงจรเช่า ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารกําหนด จึงได้เปรียบเทียบราคา จํานวน 2 ร้าน และมีราคาแตกต่างกัน
ตั้งแต่ราคา 99,600 บาท และ 142,716.60 บาท และจัดหาได้ ในราคา 99,600 บาท จํานวน 1
รายการ รวมงบประมาณ 99,600 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ ได้ดําเนินการเปรียบเทียบราคา จํานวน
2 ร้าน แล้วใช้ราคาต่ําสุด ในการจัดซื้อตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาการจัดหาเช่าระบบ Internet แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกได้
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3.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 10 รายการ
งบประมาณ 1,353,14๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ
1,353,14๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ ๒๔,๕๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 171,500 บาท
3.1.3.2 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 27 ในราคาเครื่องละ
20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,000 บาท
ุ ลักษณะตาม
3.1.3.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ๑๖ ช่อง โดยมีคณ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 29 ในราคาเครื่องละ 2,4๐๐
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2,4๐๐ บาท
3.1.3.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคา
เครื่องละ 3,6๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,6๐๐ บาท
3.1.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนคร ไม่มีราคาตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจัดหาได้ ในราคา
500,000 บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 500,000 บาท
3.1.3.6 ปรับปรุงระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครลําปางนคร
ลําปาง ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
และจัดหาได้ ในราคา ๔๘,๑๕๐ บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ ๔๘,๑๕๐ บาท
3.1.3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ e-learning & e-office ไม่มี
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จึงได้
เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ร้าน และมีราคาแตกต่างกัน ตั้งแต่ราคา 55,000 บาท และ
69,000 บาท และจัดหาได้ ในราคา 50,00๐ บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 50,00๐ บาท
3.1.3.8 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเทศบาลนครลําปางประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และจัดหาได้ ในราคา ๔๓๗,๔๐๐ บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ
๔๓๗,๔๐๐ บาท
3.1.3.9 การบํารุงรักษาเว็บไซต์และการบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของเทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่มี
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจัดหาได้
ในราคา ๔๓๗,๔๐๐ บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ ๙๓,๐๙๐ บาท
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3.1.3.10 เครื่องพิมพ์เช็ค ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จึงได้เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ร้าน และมีราคา
แตกต่างกัน ตัง้ แต่ราคา 27,000 บาท 28,000 บาท และ 29,000 บาท และจัดหาได้ใน
ราคา 27,00๐ บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 27,00๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ คือรายการที่ 1) – 4) ส่วน รายการที่ 5) – 10) เป็นการ
เปรียบเทียบราคา ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กําหนด คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- อาจารย์ทวีศกั ดิ์ วังแวว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ให้หน่วยงานพิจารณารายการ
ที่ 5) – 10) ให้ปรับรายละเอียดโดยการเสนอ TOR ของแต่ละรายการให้ชดั เจน
- นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ให้หน่วยงานพิจารณารายการที่ 5)
– 10) โดยทบทวนการปรับรายละเอียดให้ชดั เจน เพราะโครงการที่หน่วยงานเสนอมา บาง
รายการไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
- นายวรการ ปัญณะวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ สํานักงานจังหวัดลําปาง ในหน่วยงาน
พิจารณาทบทวนรายการที่ 5) – 10) ปรับรายละเอียดโดยการเสนอ TOR และค่าใช้จ่ายของแต่ละ
รายการให้ชดั เจน เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป
คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จํานวน 4
รายการ คือรายการที่ 1) - 4) ส่วนรายการที่ 5) – 10) ให้ทบทวนการจัดหาใหม่ตามที่
คณะกรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
3.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 88,8๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 88,800 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อย
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 78,000 บาท
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3.1.4.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคา
เครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,800 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทั้ง 2 รายการแล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ จึงมีมติให้ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 153,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 153,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 130,000 บาท
3.1.5.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคา
เครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,800 บาท
3.1.5.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 3
เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
3.1.5.4 จอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LED ขนาด 20 นิ้ว โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 48 ในราคาเครื่องละ
3,700 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,400 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ และคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
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- อาจารย์ทวีศกั ดิ์ วังแวว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ให้หน่วยงานพิจารณารายการ
ที่ 4) ไม่ได้ชี้แจงว่านําไปใช้ส่วนไหน เพราะหน่วยงานได้จัดซื้ออุปกรณ์ในรายการที่ 1) ที่มีจอภาพ
พร้อมด้วยแล้ว
- นายสุทัศน์ ทิพย์ประยูร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในรายการที่ 4) หน่วยงานได้
จัดซื้อทดแทนของเดิมทีช่ ํารุดแล้ว
คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอทุกรายการได้
3.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตําบล
แม่เมาะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 49,00๐ บาท (สีห่ มื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 49,00๐ บาท
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 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
3.1.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงานแบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จํานวน 2
รายการ ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จึงมีมติให้โรงเรียนเทศบาลเทศบาลแม่เมาะ
ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,0๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลล้อมแรด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,0๐๐
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ อุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย
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แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อ 17 ในราคา 50,000 บาท จํานวน 1 อุปกรณ์ รวมงบประมาณ 50,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลล้อมแรด ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลศาลา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 6,900 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ
ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) สี/
ขาวดํา ขนาดA3 ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กําหนด จึงได้เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ยี่ห้อ และมีราคาแตกต่างกัน ตั้งแต่ราคา 7,900 บาท
7,500 บาท และ 6,900 บาท จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,900 บาท จํานวน 1 เครือ่ ง รวม
งบประมาณ 6,900 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- อาจารย์ทวีศกั ดิ์ วังแวว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง แนะนําให้หน่วยงานพิจารณา
เรื่องการรับประกันของอุปกรณ์จากบริษัททีซ่ ื้อด้วย
คณะกรรมการได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าเทศบาล
ตําบลศาลา ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติ
ให้เทศบาลตําบลศาลา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

ฝ่ายเลขานุการ

3.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 34,790บาท (สามหมื่นสีพ่ ันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 34,790บาท ซึง่ ฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
3.1.9.2 เครื่องปริ้นเตอร์แบบ Laser HP M1212 nf MFP ไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จึงได้เปรียบเทียบราคา
จํานวน 3 ยี่หอ้ และมีราคาแตกต่างกัน ตัง้ แต่ราคา 7,790 บาท 7,999 บาท และ 7,990 บาท
โดยจัดหาในราคาเครื่องละ 7,790 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,790 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้ง 2 รายการแล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 98,300บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 98,300บาท ซึง่ ฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ (จอขนาดไม่น้อย
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 24,200 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 48,400 บาท
3.1.11.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,200 บาท
3.1.11.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 3,800
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,800 บาท
3.1.11.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,500 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
3.1.11.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้ง 5 รายการแล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 62,10๐ (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 62,10๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 27,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
27,500 บาท
3.1.11.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ใน
ราคาเครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
3.1.11.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคณ
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 5,200 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,600 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้ง 3 รายการแล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว
อําเภอเมืองปาน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 75,70๐ (เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 75,70๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ในอํานาจของ
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คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 45,000 บาท
3.1.12.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท
3.1.12.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ
21,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,700 บาท
3.1.12.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทงั้ 4 รายการแล้ว เห็นว่าได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 33,29๐ (สามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 33,29๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
3.1.13.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,290 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,290 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้ง 2 รายการแล้ว
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เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม
อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 44,600 บาท (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
3.1.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
3.1.14.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
3.1.14.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 13,00๐ (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 13,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 13,000 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ
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จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้
3.1.16 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล
อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 20,600 บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 20,600
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
3.1.16.2 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,800 บาท
3.1.16.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 55 ในราคาเครื่องละ 3,800 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,800 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการ
ที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลวังพร้าว
อําเภอเกาะคา จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 53,100 บาท (ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลวังพร้าว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
53,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท
3.1.17.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 14,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,500 บาท
3.1.17.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ (จอขนาดไม่น้อย
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
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3.1.17.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,200 บาท
3.1.17.4 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลวังพร้าว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
3.1.18 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลพระบาทวังตวง
อําเภอแม่พริก จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 63,790 บาท (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 63,790
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท
3.1.18.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นิ้ว) โดยมีคณ
ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
3.1.18.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท
3.1.18.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,600 บาท
3.1.18.4 เครื่องพิมพ์ สี/ขาวดํา 30/17 แผ่น/นาที ขนาด A3 ความละเอียด
5,760 x 1,440 dpi ไม่มรี าคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จึงได้เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 ร้าน และมีราคาแตกต่างกัน ตั้งแต่ราคา
8,590 บาท 9,000 บาท และ 9,590 บาท และจัดหาได้ ในราคา 8,59๐ บาท จํานวน 1 รายการ
รวมงบประมาณ 8,59๐ บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
4.1 พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัด
ลําปาง (เพิ่มเติม) จํานวน ๑ หน่วยงาน
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 56,200 บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 56,200
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 5 ล้านบาท
4.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,200 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,400 บาท
4.1.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 6,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,200 บาท
4.1.1.3 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุกรายการได้

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
วรการ ปัญณะวิชัย ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นายวรการ ปัญณะวิชัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

