ด่วนที่สุด
ที่ ลป ๐๐๑7.๑/ว 2973

ศาลากลางจังหวัดลําปาง
กม.๕ ถนนวชิราวุธดําเนิน
ตําบลพระบาท ลป ๕๒๐๐๐
25 มิถนุ ายน ๒๕๕6

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2556
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง นายอําเภอเถิน นายอําเภอห้างฉัตร นายอําเภอเสริมงาม นายอําเภอวังเหนือ
นายอําเภอแม่เมาะ นายอําเภอแม่พริก นายอําเภอเมืองลําปาง นายอําเภอเมืองปาน นายอําเภอแจ้ห่ม และ
นายอําเภอเกาะคา
อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
ตามที่มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง
จํานวน 20 หน่วยงาน ได้เสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในหน่วยงานต่อ
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด นั้น
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคําเสนอขอความ
เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแล้ว ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 โดยมีความเห็น ดังนี้
1. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง อําเภอเถิน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 161,998 บาท
2. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 231,536.23 บาท
3. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 66,000 บาท
4. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 55,500 บาท
5. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 17,900 บาท
6. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 26,700 บาท
7. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
6 รายการ งบประมาณ 188,700 บาท
8. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ เถิน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 5,500 บาท
9. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 76,300 บาท
/10. เห็นชอบให้…

-210. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 27,000 บาท
11. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 36,400 บาท
12. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 14,800 บาท
13. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 27,000 บาท
14. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่ วนตําบลแม่สุก อําเภอแจ้ห่ ม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 102,500 บาท
15. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
2 รายการ งบประมาณ 51,000 บาท
16. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 64,400 บาท
17. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 39,600 บาท
18. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 64,700 บาท
19. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
2 รายการ งบประมาณ 25,000 บาท
20. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 25,000 บาท
สําหรับรายละเอียดรายงานการประชุมได้ลงไว้ในเว็บไซต์ www.lampang.go.th > ข้อมูลสารสนเทศ > โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ > รายงานการประชุม > (ครั้งที่ 3/2556) ซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดนําไปใช้
ประกอบการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมืออําเภอแจ้งมติดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุวรรณ กล่าวสุนทร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัด
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๗

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3 / ๒๕56
วันศุกร์ที่ 12 เดือน มิถุนายน ๒๕๕6 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1. นายพิสนฑ์
2. ผศ.นพนันท์
3. นายทวีศักดิ์
4.
5.
6.
7.
8.

นางสุดฤทัย
นายชัยรัตน์
นางอัจฉรา
นายวิชัย
นายวรการ

รัตตนะไชยพร หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธาน
สุขสมบูรณ์ ผู้อาํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์ลําปาง
สัตยธรรม
ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
กรรมการ
ทองใบ
ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง กรรมการ
พริบไหว
ผูแ้ ทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
กรรมการ
ประทีปทิพย์ สถิติจังหวัดลําปาง
กรรมการ
ปัญณะวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร เลขานุการคณะกรรมการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอัจฉรา
เปียงงาม
2. นางสุพรรณิการ
วงศ์นาค
3. นางสาวจตุพร
คําจําปา
4. นางทัศนีย์
อะทะจา
5. นายชัยวัฒน์
คิดอ่าน
6. นายอร่าม
ดวงจันทร์
7. นายศิรินธร
ประเสริฐศิลป์
8. นายไพโรจน์
กําลังมาก
9. นายสุดที
แก้วพิลา
10. นางสาวลลิตา
จันทร์สัง
11. นายอดิศักดิ์
ทานันท์
12. นางรุ่งระวี
อวดสม
13. เทศบาลตําบลห้างฉัตร
14. องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว
15. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง
16. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง
เทศบาลตําบลวังเหนือ
เทศบาลตําบลแม่เมาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว
เทศบาลตําบลแม่พริก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สกุ
เทศบาลตําบลเวียงมอก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล
เทศบาลตําบลศาลา
อําเภอห้างฉัตร
อําเภอเมืองปาน
อําเภอแม่เมาะ
อําเภอห้างฉัตร

อําเภอเถิน
อําเภอเถิน
อําเภอวังเหนือ
อําเภอแม่เมาะ
อําเภอวันเหนือ
อําเภอแม่พริก
อําเภอบ้านแลง
อําเภอแจ้ห่ม
อําเภอเถิน
อําเภอเมืองลําปาง
อําเภอห้างฉัตร
อําเภอเกาะคา

2
17. เทศบาลตําบลนาแก้ว
18. นางสาววันวิสาข์
19. นายถาวร
20. นางสาวเกศศิริ
21. นางนงลักษณ์
22. นางกมลทิพย์
23. นายอนุชา
24. นางสาวสิริพร

อําเภอเกาะคา
อินทร์รอด
สํานักงานจังหวัดลําปาง
จันทร์ต๊ะ
ช่วยราชการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
ศรีละมูด
สํานักงานจังหวัดลําปาง
ใจปลา
สํานักงานจังหวัดลําปาง
จันทรานิมิตร สํานักงานจังหวัดลําปาง
ชุมปัญญา
สํานักงานจังหวัดลําปาง
ศิริพันธุ์
สํานักงานจังหวัดลําปาง

เริ่มประชุม เวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3/2556 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในเบื้องต้นได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดมาแล้ว จํานวน 20 หน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัดประชุม ครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ลําปาง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข
และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยไม่มีการแก้ไขประการใด
จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
3/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้รับทราบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2556 ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(www.mict.go.th) และพิจารณาข้อหารือ เรื่องการจัดหาเครื่องสํารองไฟ (UPS) ได้มมี ติ และให้แจ้งผลการ
ประชุมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2556 ทีก่ ระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (www.mict.go.th) ให้ใช้เกณฑ์ ตั้งแต่วนั ที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเป็นต้นไป (วันที่ 8 มีนาคม 2556)
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2. การจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ ให้เสนอคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดหา ส่วนการจัดหาเพื่อใช้กบั ระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้
แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ
จังหวัดลําปางได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ฝ่ายเลขานุการ

เรือ่ งเพื่อพิจารณา (เลขานุการคณะกรรมการ)
4.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน
จังหวัดลําปาง มีจํานวน 20 หน่วยงาน
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 161,998 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 161,998 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน คือ ค่าเช่า
วงจรระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบน Optical Cable Internet ไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 161,998 บาท รวมงบประมาณ
161,998 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล
จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 231,536.23 (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาท
ยี่สิบสามสตางค์)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ
231,536.23 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พจิ ารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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4.1.2.1 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 (งบ 2556) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 13 ในราคา
ค่าเช่า 16,000 บาท/เดือน และจัดหาได้ในราคาค่าเช่า 1,605 บาท/เดือน จํานวน 4 เดือน รวมงบประมาณ
6,420 บาท
4.1.2.2 ค่าเช่าระบบจัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 (งบ 2557) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 13 ใน
ราคาค่าเช่า 16,000 บาท/เดือน และจัดหาได้ในราคาค่าเช่า 1,605 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม
งบประมาณ 19,260 บาท
4.1.2.3 ค่าบริการรายเดือนการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงประเภท Leased
line (งบ 2556) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 5,350 บาท/เดือน จํานวน 4 เดือน รวมงบประมาณ 21,400 บาท
4.1.2.4 ค่าบริการรายเดือนการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประเภทสําหรับใช้
งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป (งบ 2556) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 1,605 บาท/เดือน จํานวน 4 เดือน รวมงบประมาณ
6,420 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
4.1.2.5 ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wireless ไม่มีคณ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 94,576.23
บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 94,576.23 บาท
4.1.2.6 ค่าบริการรายเดือนการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงประเภท Leased
line (งบ 2557) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 5,350 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 64,200 บาท
4.1.2.7 ค่าบริการรายเดือนการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประเภทสําหรับใช้
งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป (งบ 2557) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 1,605 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม
งบประมาณ 19,260 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พจิ ารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเสริมงาม
อําเภอเสริมงาม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเสริมงาม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพือ่ ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 66,000
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บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
ุ ลักษณะ
4.1.3.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมีคณ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ
5,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท
4.1.3.3 เครื่องพิมพ์Dot Matrix Printer แคร่ยาว หัวเข็ม 24 หัวเข็ม 360x360
dpi โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
33 ในราคาเครื่องละ 23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติให้เทศบาลตําบลเสริมงาม ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 55,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พจิ ารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์
เอกสารแบบฉีดหมึก Brother รุ่น MFC-J6710DW ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 เครื่อง และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 18,500
บาท รวมงบประมาณ 55,500บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พจิ ารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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4.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 17,900 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 17,90๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
4.1.5.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 16 ช่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 28 ในราคาเครื่องละ 2,400 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2,400 บาท
4.1.5.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 ช่อง ไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาในราคาเครื่องละ 7,50 บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,500 บาท

มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พจิ ารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 26,700 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลห้างฉัตร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 26,700 บาท
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณาให้
ความเห็นชอบได้ เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.6.1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ
25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
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4.1.6.2 เครือ่ งสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 1,700 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลห้างฉัตร
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 188,700 บาทบาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลล้อมแรด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 188,700
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา
เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 112,000 บาท
4.1.7.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ
32,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
ุ ลักษณะ
4.1.7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.7.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท
จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,800 บาท
4.1.7.5 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,900 บาท
4.1.7.6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 6 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติ
ให้เทศบาลตําบลล้อมแรด ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอ
ได้ทุกรายการ
4.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลวังเหนือ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลวังเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
55,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อที่ 37 ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 5,500 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติ
ให้เทศบาลตําบลวังเหนือ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอ
ได้ทุกรายการ
4.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอ
แม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 90,300 (เก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 90,30๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 54,000 บาท
4.1.9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
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4.1.9.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,300 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดาํ เนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 27,00๐ (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
27,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลแม่พริก จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 36,400 (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่พริก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
36,40๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
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4.1.11.2 เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลแม่พริก ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 14,800 (หนึ่งหมื่นสีพ่ ันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 14,80๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ุ ลักษณะตาม
4.1.12.1 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
4.1.12.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,500 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง ดําเนินการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 27,000 (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 27,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
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คณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าว
ฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1
รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งกว๋าว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 102,500 (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 102,50๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 56,000 บาท
4.1.14.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 38,000 บาท
4.1.14.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ใน
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
4.1.14.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4
รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก
ดําเนินการจัดซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการทีเ่ สนอขอได้ทุกรายการ
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4.1.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลเวียงมอก จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 51,000 (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเวียงมอก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 51,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.15.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 14,000
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
4.1.15.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(30 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 13,000
บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,000 บาทจํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลเวียงมอก ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.16 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 64,400 (หกหมื่นสีพ่ ันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 64,40๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18
นิ้ว)โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
7 ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 56,000 บาท
4.1.16.2 เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า ดําเนินการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 39,600 (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
39,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.17.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.17.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท
4.1.17.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,400 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ดําเนินการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.18 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 64,700 (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
64,70๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
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คณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.18.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
4.1.18.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
4.1.18.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
4.1.18.4 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท
4.1.18.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน
3 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,100 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน ดําเนินการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.19 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลศาลา จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 25,000 (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลศาลา ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
25,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ุ ลักษณะ
4.1.19.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมีคณ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
3,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,000 บาท
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4.1.19.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network ) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ
18,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลศาลา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.20 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลนาแก้ว จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 25,000 (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลนาแก้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
25,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ จึงมีมติให้เทศบาลตําบลนาแก้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

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

