ด่วนที่สุด
ที่ ลป ๐๐๑7.๑/ว 1562

ศาลากลางจังหวัดลําปาง
กม.๕ ถนนวชิราวุธดําเนิน
ตําบลพระบาท ลป ๕๒๐๐๐
29 มีนาคม ๒๕๕6

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556
เรียน ท้องถิน่ จังหวัดลําปาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง นายกเทศมนตรี
นครลําปาง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายอําเภอเมืองลําปาง นายอําเภอเกาะคา นายอําเภอห้างฉัตร
นายอําเภอแจ้ห่ม นายอําเภอเถิน นายอําเภอแม่เมาะ นายอําเภอแม่ทะ นายอําเภองาว นายอําเภอเสริมงาม
และนายอําเภอวังเหนือ
อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
ตามที่มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง
จํานวน 37 หน่วยงาน ได้เสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในหน่วยงาน ต่อ
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด นั้น
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคําเสนอขอความ
เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแล้ว ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 โดยมีความเห็น ดังนี้
1. เห็นชอบให้เทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 256,200 บาท
2. เห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นเอื้ อ ม อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 224,434 บาท
3. ไม่เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง อําเภอเถิน จัดหาค่าเช่าวงจรระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 93,600 บาท
4. ไม่เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จัดหาค่าติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 94,576.23 บาท
5. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 258,20๐ บาท
6. เห็นชอบให้เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 57,500 บาท
7. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 8,20๐ บาท
8. เห็นชอบให้ เทศบาลนครลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 13 รายการ
งบประมาณ 1,672,500 บาท
9. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 116,200 บาท
/10. เห็นชอบให้

-210. เห็นชอบให้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
5 รายการ งบประมาณ 86,100 บาท
11. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 88,200 บาท
12. เห็ น ชอบให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ่ อ แฮ้ ว อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 45,00๐ บาท
13. เห็ น ชอบให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบุ ญ นาคพั ฒ นา อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 34,400 บาท
14. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 82,800 บาท
15. เห็ น ชอบให้ เทศบาลตํ า บลศาลา อํ า เภอเกาะคา จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ ม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 15,000 บาท
16. เห็นชอบให้ เทศบาลตํ าบลวั งพร้าว อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิ วเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 90,100 บาท
17. เห็ น ชอบให้ เทศบาลตํ า บลป่ า ตั น นาครั ว อํ า เภอแม่ ท ะ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ ม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 19,00๐ บาท
18. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอแม่ทะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 214,200 บาท
19. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 93,40๐ บาท
20. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 79,00๐ บาท
21. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 81,20๐ บาท
22. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 19,00๐ บาท
23. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 26,60๐ บาท
24. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 120,00๐ บาท
25. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง อําเภองาว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 42,30๐ บาท
26. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 30,00๐ บาท
27. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังซ้าย อําเภอวังเหนือ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 26,00๐ บาท
28. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 73,300 บาท
/29. เห็นชอบให้

-229. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 66,800 บาท
30. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 39,900 บาท
31. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 119,300 บาท
32. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 57,700
33. เห็นชอบให้ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ (ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ 324 แห่ง) งบประมาณ 8,424,000 บาท
34. เห็นชอบให้ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 19,000 บาท
35. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 13 รายการ งบประมาณ 743,400 บาท และไม่เห็นชอบจํานวน 1 รายการ งบประมาณ 55,500 บาท
36. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 28,370 บาท
37. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 3,590 บาท
สําหรับรายละเอียดรายงานการประชุมได้ลงไว้ในเว็บไซต์ www.lampang.go.th > ข้อมูลสารสนเทศ > โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ > รายงานการประชุม > (ครั้งที่ 2/2556) ซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดนําไปใช้
ประกอบการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้อําเภอแจ้งมติดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
ทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

สํานักงานจังหวัด
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๗

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2 / ๒๕56
วันศุกร์ที่ 22 เดือน มีนาคม ๒๕๕6 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1. นายสุวรรณ
2. ผศ.นพนันท์

กล่าวสุนทร
สุขสมบูรณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
รองประธาน
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. นางวันทนา
วิรัชเกษม
ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
กรรมการ
4. นายกษิติกานต์
ปาจุวัง
ผูแ้ ทนประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการ
จังหวัดลําปาง
5. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก ผูแ้ ทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์
ธรรมรักษ์
ผูแ้ ทนสถิติจังหวัดลําปาง
กรรมการ
7. นายพิสนฑ์
รัตตนะไชยพร รักษาราชการแทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง เลขานุการคณะกรรมการ
8. นายวรการ
ปัญณะวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายธวัชชัย
2. นายทวีศักดิ์

เทิดเผ่าไทย
วังแวว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์ลําปาง
3. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางนฤมล
นางสุดฤทัย
นายสุทศั น์
นางวรารัตน์
นางสุธาสินี
นายเผ่าชัย
นางสนันตน์ชินา
นายสุนทร
นายเฉลิมเกียรติ
นายมณฑล
นางศศิณา
นางพัชรินทร์
น.ส.อัจฉรา

วังภูสิทธิ์
สัตยธรรม
ทิพย์ประยูร
บุญพระบาง
ทองเชี่ยว
เทพยศ
แก้วคําอ้าย
ปัญโยคํา
ไชยแก้ว
ภู่ทอง
เสมอภาคภูมิ
รัตรุ้ง
เปียงงาม

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง อําเภอเถิน
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

นายอดิศกั ดิ์
น.ส.วิมลรัตน์
นายพฤทธิ์
นายนิพล
นางอิสราภรณ์
นางสุพิน
จสต.ชัยพร
น.ส.รวีวรรณ
น.ส.ศิรินภา
นางปราณี
นายเสกสรรค์
นางรุ่งรวี
น.ส.ข่ายคํา
นางรัตนา
นางนัฤภร
น.ส.ศุรีย์รัฎ
นางพิกุล
นายศราวุธ
น.ส.กรรณิการ
นางนฤมล
นางพิราวัลย์
น.ส.พัชรา
น.ส.ศรีนวล
นายกษิติกานต์
นางเกสร
นางกัลยา
นางจรรยา
น.ส.ลัดดาวรรณ
น.ส.นงนุช
นางพีรญา
นางพรณิภา
น.ส.นันทนา
ส.อ.ธวัชชัย
นางพนารัตน์
ส.อ.ธวัชชัย
น.ส.นิภา
นางกาญจนารัตน์
นายถาวร
นางสาววันวิสาข์

ทานันท์
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร
เพ็งลาด
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร
เพ็งพิมพ์
เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร
มาแป้น
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ
สุวรรณนัง
องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ
คิดดี
เทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภองาว
บุญเกียรติสกุล องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
วุฒิไชยา
องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง
ฟูใจ
องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง
มูลเชื้อ
เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จันรินตา
เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
อวดสม
เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
อินนั่งแท่น
เทศบาลตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา
กระจ่างฉาย เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ
ละมัยเกตุ
เทศบาลตําบลน้าํ โจ้ อําเภอแม่ทะ
พงค์มีสขุ สุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ
ปิงไฝ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ
อินทร
องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา
พรมแต่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน
จันทร์ต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม
เรืองฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม
ดวงเวียง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ
ไชยปัญญา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง อําเภองาว
ปาจุวัง
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ
พิพัฒน์รัตนากร องค์การบริหารส่วนตําบลวังซ้าย อําเภอวังเหนือ
สะสวย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังซ้าย อําเภอวังเหนือ
อบมา
องค์การบริหารส่วนตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว
ดิษฐา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
ทะเนาศรี
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
แสนดี
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง
แก้วบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง
แก้วกัน
องค์การบริหารส่วนตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร
บุญเจริญ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร
ฐานียวัฒน์
องค์การบริหารส่วนตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร
บุญเจริญ
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
แก้วเมือง
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
ปินตาติ๊บ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
จันทร์ต๊ะ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
อินทร์รอด
สํานักงานจังหวัดลําปาง
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เริ่มประชุม เวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2/2556 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในเบื้องต้นได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดมาแล้ว จํานวน 32 หน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่
11/2555 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2555 มีมติที่สําคัญ ดังนี้
1) ไม่ ใ ห้ ใ ช้ ม ติ เ วี ย นแทนการประชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
2) คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ไม่ควรมอบอํานาจให้คณะกรรมการฯ อื่น ๆ มาพิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ
3) กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดําเนินการหาข้อสรุปว่าว่าคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัดสามารถเบิกเบี้ยประชุมหรือค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมได้หรือไม่ หากได้ข้อยุติใน
การพิจารณาเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป
และจั ง หวั ด ลํ า ปางได้ แ จ้ ง ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2556 ทราบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัดประชุม
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดลําปาง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ได้
ตรวจสอบ/แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยมี
การแก้ไขจากคณะกรรมการ (ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์) ในหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 31 จาก
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็น อินเทอร์เน็ตแบบ Leased line Speed 30/7 Mbbs
(Domestic / International) จํานวน 9 เดือน ซึ่งทางฝ่ายผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการได้แก้ไขใน
รายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
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ระเบียบวาระที่ 4
ฝ่ายเลขานุการ

เรือ่ งเพื่อพิจารณา (เลขานุการคณะกรรมการ)
4.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน
จังหวัดลําปาง มีจํานวน 32 หน่วยงาน และเพิ่มเติมอีกจํานวน 5 หน่วยงาน
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จํานวน
10 รายการ งบประมาณ 256,200 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแจ้ห่ม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ
256,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของต่อคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 124,000 บาท
4.1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 27,900 บาท (ไม่รวม
จอ18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,900 บาท
4.1.1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,200 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
4.1.1.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท
4.1.1.5 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา Network แบบที่ ๑ โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 39 ใน
ราคาเครื่องละ 21,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
4.1.1.6 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
4.1.1.7 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 KVA โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 21,000 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,000 บาท
4.1.1.8 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server)
พร้อมแผ่น CD-ROM โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 56 ในราคาเครื่องละ 20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
20,000 บาท
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4.1.1.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ 55 ในราคาเครื่องละ 3,800 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,600 บาท
4.1.1.10 เครื่องพิมพ์เอกสาร multifunction สี/ขาวดํา ขนาด A3 ไม่มี
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจัดหาได้
ในราคา 12,900 บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 12,900 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 9 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พจิ ารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติให้เทศบาลตําบลแจ้ห่ม ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามรายการที่
เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 224,434 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ รวมงบประมาณ
224,434 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
4.1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคา
เครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 78,000 บาท
4.1.2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 29,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 29,000 บาท
4.1.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
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4.1.2.6 ค่าเช่าวงจรระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบน Optical Cable Internet ไม่มรี าคา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจัดหาได้ ในราคา
8,239 บาท/เดือน จํานวน 6 เดือน รวมงบประมาณ 49,434 บาท (/6 เดือน)
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 5 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พจิ ารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 93,600 บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 93,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พจิ ารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ ค่าเช่าวงจร
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบน Optical Cable Internet รายปี ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจัดหาได้ ในราคา 93,600 บาท
จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 93,600บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดการเช่าวงจร
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายปี ของคู่เปรียบเทียบให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเงื่อนไขของคู่
เปรียบเทียบควรตรงกัน เพือ่ ให้เหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้งาน จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโป่ง แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดของคู่เปรียบเทียบค่าเช่าวงจรระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเงื่อนไขของคู่เปรียบเทียบควรตรงกันตามความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้งาน และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย แล้วเสนอให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาใหม่ในโอกาสต่อไป
4.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 94,576.23 (เก้าหมื่นสีพ่ ันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทยีส่ บิ สามสตางค์)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
94,576.23 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ ค่าติดตั้งระบบ
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อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wireless ไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคารายการละ 94,576.23 บาท
จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 94,576.23 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดค่าติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wireless ของคู่เปรียบเทียบให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเงื่อนไขของคู่
เปรียบเทียบควรตรงกัน เพือ่ ให้เหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้งาน จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเวียงตาล แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดของคู่เปรียบเทียบค่าติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wireless ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเงื่อนไขของคู่เปรียบเทียบให้
ตรงกัน และให้รายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ตามความเหมาะสมและคุ้มค่า
ในการใช้งาน และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย แล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาใหม่ในโอกาสต่อไป
4.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ จํานวน 11
รายการ งบประมาณ 258,20๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ
258,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
4.1.5.1 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 16,200
บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
4.1.5.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,800 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.5.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 4,300
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,900 บาท
4.1.5.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 8,400 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,800 บาท
4.1.5.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 62,000 บาท
4.1.5.6 เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
3,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,000 บาท
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4.1.5.7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.5.8 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
4.1.5.9 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 49 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
4.1.5.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นิ้ว) โดยมีคณ
ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
4.1.5.11 โปรแกรมเสริมช่วยเขียนแบบด้านงานโครงสร้าง ไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจัดหาได้ ในราคา
48,000 บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 48,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 11 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเมืองยาว จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 57,500บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเมืองยาว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการงบประมาณ
57,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
นิ้ว) โดยมีคณ
8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
ุ ลักษณะ
4.1.6.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมีคณ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่องละ
13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท
4.1.6.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท

9
4.1.6.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 (35 หน้า/นาที) ไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจัดหาได้ ในราคา 13,000
บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 13,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่า มีอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติให้
เทศบาลตําบลเมืองยาว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอทุก
รายการได้
4.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 8,200 (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 8,20๐ บาท ซึง่ ฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซือ้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกขนาด A3 ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด และจัดหาได้ ในราคา 8,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,200บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พจิ ารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านกิ่ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการทีเ่ สนอขอได้
4.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน จํานวน
13 รายการ งบประมาณ 1,672,500 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 รายการ งบประมาณ
1,672,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 58 เครื่อง รวมงบประมาณ 870,000 บาท
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4.1.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 11 เครื่อง รวมงบประมาณ 286,000 บาท
4.1.8.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 62,000 บาท
4.1.8.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 81,000 บาท
4.1.8.5 เครื่องพิมพ์หัวเข็ม แคร่สั้น (Dot matrix printer) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 33 ในราคาเครื่องละ
22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,000 บาท
4.1.8.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (30หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ใน
ราคาเครื่องละ 13,000 บาท จํานวน 5 ครื่อง รวมงบประมาณ 65,000 บาท
4.1.8.7 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 38,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.8.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 5,400
บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.8.9 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 45 ใน
ราคาเครื่องละ 20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,000 บาท
4.1.8.10 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 49 ในราคาเครื่องละ
5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
4.1.8.11 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน
10 เครื่อง รวมงบประมาณ 55,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
4.1.8.12 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 2 KVA โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 21,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
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4.1.8.13 เครื่องพิมพ์สําหรับสํานักงานและการพิมพ์กระดาษไข,แบบแปลน A1
ถึง A4 ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
และจัดหาได้ ในราคา 99,000 บาท จํานวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 99,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 12 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอได้ทุกรายการ
4.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 116,200 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ
116,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1.91 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 52,000 บาท
4.1.92 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.93 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,900 บาท
4.1.94 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท
4.1.95 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,800 บาท
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4.1.96 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก แบบ A3 (Inkjet) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
14,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,900 บาท
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 5 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล
จางเหนือ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.10 พิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 86,100 บาท (แปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 86,100 บาท
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณาให้
ความเห็นชอบได้ เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
4.1.10.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
4.1.10.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 3
เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
4.1.10.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 5,400
บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,600 บาท
4.1.10.5 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 47 ในราคาเครื่องละ 3,100 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,100 บาท
คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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4.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลหลวงใต้ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 88,200 (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลหลวงใต้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
88,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000
บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
4.1.11.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,200 บาท
4.1.11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ใน
ราคาเครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 57,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลหลวงใต้ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุก
รายการ
4.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 45,00๐ (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 45,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซือ้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท
จํานวน 3 เครือ่ ง รวมงบประมาณ 45,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล
บ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาค
พัฒนา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 34,400 (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 34,40๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.13.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 8,400 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 8,400 บาท
4.1.13.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการ
ที่เสนอขอได้ทกุ รายการ
4.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลเกาะคา จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 82,800 (แปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเกาะคา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
82,80๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรรมการ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
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4.1.14.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
4.1.14.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 8,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.14.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 4,300
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,900 บาท
4.1.14.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลเกาะคา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุก
รายการ
4.1.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลศาลา จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลศาลา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
15,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรรม
การฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซือ้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลศาลา
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
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4.1.16 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลวังพร้าว จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 90,100 (เก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลวังพร้าว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 90,10๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 25,500 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 51,000 บาท
4.1.16.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ 27,000 บาท
และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 26,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,500 บาท
4.1.16.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,200 บาท
4.1.16.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลวังพร้าว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุก
รายการ
4.1.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 19,000 (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
19,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 โดยมีคณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 19,000 บาท และ จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 19,000 บาท
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลป่าตันนาครัว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.18 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลน้ําโจ้ จํานวน 7 รายการ
งบประมาณ 214,200 (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ
214,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.18.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,000 บาท
4.1.18.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 78,000 บาท
4.1.18.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.18.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท
4.1.18.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท
4.1.18.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
4.1.18.7 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 7
เครื่อง รวมงบประมาณ 12,600 บาท
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 7 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลน้ําโจ้
ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.19 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 93,400 (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
93,40๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.19.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
4.1.19.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
4.1.19.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,200 บาท
4.1.19.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,200 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเสือ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอได้ทุกรายการ
4.1.20 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 79,000 (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
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งบประมาณ 79,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.20.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 52,000 บาท
4.1.20.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.21 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด จํานวน
3 รายการ งบประมาณ 81,200 (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
81,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.21.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 29,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 58,600 บาท
4.1.21.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.21.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ถอด ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอได้ทุกรายการ

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

4.1.22 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 19,000 (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 19,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสริมกลาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้
4.1.23 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 26,600 (สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
26,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.23.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000
บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.23.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 4,300
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท
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4.1.23.3 เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
3,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสริมขวา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.24 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
120,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1.24.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 26,400 บาท จํานวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 105,600 บาท
4.1.24.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,400 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านดง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.25 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง
จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 42,300 (สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ
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42,30๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.25.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
4.1.25.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคา
เครื่องละ 3,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท
4.1.25.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 5,400
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
4.1.25.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 8,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
4.1.25.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
4.1.25.6 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 1,800 บาท
4.1.25.7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD
ชุดติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 55 ในราคาเครื่องละ 3,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,800 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 7 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดาํ เนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง ดําเนินการจัดซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
4.1.26 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 30,000 (สามหมื่นบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
30,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของกรรมการฯ ที่จะ
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พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้
4.1.27 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังซ้าย
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 26,000 (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังซ้าย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
26,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังซ้าย ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.28 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 73,300 (เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
73,30๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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4.1.28.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
4.1.28.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ใน
ราคาเครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.28.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,200 บาท
4.1.28.4 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 47 ในราคาเครื่องละ 3,100 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,300 บาท
4.1.28.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,800 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลหลวงเหนือ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
4.1.29 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 66,800 (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
66,80๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1.29.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 14,900 บาท จํานวน 4 เครื่อง
รวมงบประมาณ 59,600 บาท

25
4.1.29.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,200 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.30 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 39,900 (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลพิชยั ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
39,90๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1.30.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
4.1.30.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 5,400 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
ุ ลักษณะตาม
4.1.30.3 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมีคณ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 47 ในราคาเครื่องละ
3,100 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,100 บาท
4.1.30.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
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บริหารส่วนตําบลพิชัย ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอ
ได้ทุกรายการ
4.1.31 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 119,30๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
119,30๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.31.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 104,000 บาท
4.1.31.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
4.1.31.3 เครื่องเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 8,400 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,200 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,200 บาท
4.1.31.4 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 48 ในราคาเครื่องละ
3,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,700 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านค่า ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.32 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงยางคก
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 57,700 (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลปงยางคก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
57,700 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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4.1.32.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 8,400 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,800 บาท
4.1.32.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
4.1.32.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED สี ไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 14,900
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,900 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดาํ เนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลปงยางคก ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอได้ทุกรายการ
4.1.33 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลําปาง จํานวน 1 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 324 แห่ง) งบประมาณ 8,424,000
บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
รายการ (จํานวน 324 เครื่อง) งบประมาณ 8,424,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การ
จัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 324 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 324 แห่ง) รวม
งบประมาณ 8,424,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้
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4.1.34 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของสํานักงานสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

สํานักงานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 19,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซือ้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอได้
4.1.35 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จํานวน 14 รายการ งบประมาณ 798,900 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 14 รายการ งบประมาณ
798,900 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1.35.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 45,000 บาท
4.1.35.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
8 ในราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 260,000 บาท
4.1.35.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 31,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
4.1.35.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
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4.1.35.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน
8 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,8๐๐ บาท
4.1.35.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ
8,400 บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,600 บาท
4.1.35.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 5,400 บาท
จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,400 บาท
4.1.35.8 เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 45 ในราคา
เครื่องละ 20,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,000 บาท
4.1.35.9 เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 46 ในราคา
เครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
ุ ลักษณะตาม
4.1.35.10 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมีคณ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 48 ในราคาเครื่องละ 3,700
บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,600 บาท
4.1.35.11 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 45
เครื่อง รวมงบประมาณ 71,000 บาท
4.1.35.12 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 5,500 บาท
4.1.35.13 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA (สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 53 ในราคา
เครื่องละ 36,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 36,500 บาท
4.1.35.14 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ขนาด 1,200x600 dpi
ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 18,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 55,500 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 13 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
รายการที่ 14 : ให้หน่วยงานเพิ่มเติมใบเสนอราคาของคู่เปรียบเทียบ 3 บริษัท และปรับแก้ไขราคาให้
เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานของหน่วยงาน
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ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าหน่วยงานได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 13 รายการ จึงมีมติเห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คือรายการที่
1) – 13) ส่วนรายการที่ 14) ให้หน่วยงานเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ แนะนํา
แล้วเสนอให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาใหม่ในโอกาสต่อไป
4.1.36 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลสบปราบ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 28,370 (สองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
28,370 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1.36.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 8,400 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,590 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 13,180 บาท
4.1.36.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ
5,400 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,390 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,390 บาท
4.1.36.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 1,800 บาท จํานวน 6
เครื่อง รวมงบประมาณ 10,800 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลสบปราบ
ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.37 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 3,590 บาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 3,590 บาท ซึง่ ฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 1,200x6,000 dpi โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
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กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 5,400 บาท และ
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,590 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,590 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

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

