ด่วนที่สุด
ที่ ลป ๐๐๑7.๑/ว 4194

ศาลากลางจังหวัดลําปาง
กม.๕ ถนนวชิราวุธดําเนิน
ตําบลพระบาท ลป ๕๒๐๐๐
11 กันยายน ๒๕๕6

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556
เรียน ท้องถิน่ จังหวัดลําปาง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง นายอําเภอเมืองลําปาง นายอําเภอเสริมงาม
นายอําเภอสบปราบ นายอําเภอเกาะคา นายอําเภอห้างฉัตร นายอําเภอแม่ทะ นายอําเภอวังเหนือ นายอําเภองาว
นายอําเภอเถิน นายอําเภอแจ้ห่ม และนายอําเภอแม่เมาะ
อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556
ตามที่มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง
จํานวน 48 หน่วยงาน ได้เสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในหน่วยงานต่อ
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด นั้น
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคําเสนอขอความ
เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแล้ว ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 โดยมีความเห็น ดังนี้
1. เห็นชอบให้ เทศบาลนครลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 9 รายการ
งบประมาณ 1,335,206.80 บาท และไม่เห็นชอบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 2,400,000 บาท
2. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 59,834.40 บาท
3. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 54,200 บาท
4. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 200,230 บาท
5. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 63,414 บาท
6. เห็นชอบให้ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 2,274,560 บาท
7. เห็นชอบให้ สํานักงานจังหวัดลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 90,900 บาท
8. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 15,300 บาท
/9. เห็นชอบให้…

-29. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว อําเภอห้างฉัตร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 56,200 บาท
10. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,300 บาท
11. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 59,800 บาท
12. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 87,800 บาท
13. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 131,500 บาท
14. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน อําเภอแม่ทะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 49,500 บาท
15. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 123,500 บาท
16. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 89,000 บาท
17. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอวังเหนือ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 135,200 บาท
18. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 19,000 บาท
19. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ อําเภอวังเหนือ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 58,500 บาท
20. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 71,500 บาท
21. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 24,000 บาท
22. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 252,380 บาท
23. เห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 40,400 บาท
24. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 123,000 บาท
25. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 42,400 บาท
26. เห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
27. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 30,490 บาท
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-328. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,300 บาท
29. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 16,300 บาท
30. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 3,600 บาท
31. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก อําเภองาว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 143,500 บาท
32. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
33. เห็นชอบให้ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
7 รายการ งบประมาณ 176,800 บาท
34. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 25,000 บาท
35. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 62,000 บาท
36. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 66,600 บาท
37. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 233,900 บาท
38. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 207,900 บาท
39. เห็นชอบให้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
1 รายการ งบประมาณ 65,000 บาท
40. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 78,200 บาท
41. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 72,200 บาท
42. เห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 53,700 บาท
43. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 44,000 บาท
44. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 13,500 บาท
45. เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 44,400 บาท
46. เห็นชอบให้ เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 52,400 บาท
/47. เห็นชอบให้…

一困一

dd.前脚崩

し肌1amcIU言直抑物証∩綱罰…1調

彩潮‑U‑証し読論調

飢In誼acl…u 也 51gnl盲"而謝1請G)Om,000 UlVl
1

G:局.高調OÙ描
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 4 / ๒๕56
วันพุธ ที่ 11 เดือน กันยายน ๒๕๕6 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชัน้ ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1. นายสําเริง
2. ผศ.นพนันท์

ไชยเสน
สุขสมบูรณ์

3. นายทวีศักดิ์

วังแวว

4. นางวันทนา
5. นายสมพร
6. นายกษิติกานต์

วิรัชเกษม
วะเท
ปาจุวัง

7. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก
8. นายวิชัย
ประทีปทิพย์
9. นายวรการ
ปัญณะวิชัย

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
ประธาน
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์ลําปาง
ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
กรรมการ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
กรรมการ
ผูแ้ ทนประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการ
จังหวัดลําปาง
ผูแ้ ทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
กรรมการ
สถิติจังหวัดลําปาง
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร เลขานุการคณะกรรมการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจิตรา
2. นางสุดฤทัย
3. นายสุรทัศน์
4. นายสมเกียรติ
5. นายมณฑล
6. นายเกศโกมล
7. สิบเอกภานุพันธ์
8. นางสาววรนิษฐา
9. ส.ต.อ.สมชาย
10. นางเอื้อมพร
11. นางพิสมัย
๑2. นางรุ่งรวี
13. นางกฤษณา
๑4. นางเสาวนีย์
๑5. นางชมพูนุท
๑6. นางวณิชยา
17. นางอารีย์
18. นางสาวกฤษณา

จิตประสิทธ์
สัตยธรรม
ทิพย์ประยูร
ไชยแก้ว
ภู่ทอง
จารุทรรศน์
ปันแสง
ธวัชพลังกูล
จันทร์อินตา
สุมาภา
พรมสาร
อวดสม
วงค์ชมพู
บุญทวี
ก้อนทอง
วงศ์นันตา
วงค์เมทา
มาลา

สํานักงานทีด่ ินจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กวั ะ อําเภอสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมืองลําปาง
เทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอวังเหนือ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว

-219. นายสุดที
20. นางณัฐธีรา
21. นางสาวศิริรัตน์
22. นางณัฎฐาเนตร
๒3. นายสังวรณ์
๒4. นายอดิศักดิ์
25. นางสาวสายทิม
26. นายนัฐพันธ์
27. นางรจนา
28. นางนฤมล
29. นางศศิมาภรณ์
30. นางสาวสงวนวงค์
31. นางสาวนงนุช
32. นายอรรณพ
33. นางสาวปาณิสรา
34. ทัศนีย์
35. นายเอกรัฐ
36. นายพิสทุ ธิ์
37. นางสาวชันยธรณ์
38. นางณัฐนันท์
39. นางไอรินทร์
40. นางสาวอรอริยา
41. นางสมจิต
42. นายถาวร
43. นางสาวเกศศิริ
44. นางสาววันวิสาข์
45. นางกมลทิพย์
46. นายนพดล
47. นางสาวสิริพร
48. นายอนุชา
49. นายภชพงศ์

แก้วพิลา
รุ่งรัตนนรากุล
วงค์วิรัตน์
ไชยเชิดอิน
วิเคียร
ทานันท์
อุดกันทา
บุตรต๋า
น้อยปลูก
ปัญจขันธ์
ปันเต
ตลับนาค
ทะเนาศรี
ตรีละมูล
ยศปินตา
อะทะษา
ปินใจ
สวยฉลาด
สุริยา
วงค์ปิง
อินคําเชื้อ
เวียงแก้ว
อุปทอง
จันทร์ต๊ะ
ศรีละมูด
อินทร์รอด
จันทรานิมิตร
มหาไม้
ศิริพันธุ์
อักษร
ญาณทักษะ

เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม
เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ
องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้หม่ อําเภอแจ้หม่
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก อําเภองาว
เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้หม่
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม
เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม
เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ
องค์การบริหารส่วนตําบลวิเขตนคร อําเภอแจ้ห่ม
เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
เทศบาลตําบลทุ่งงาม อําเภอเสริมงาม
เทศบาลตําบลทุ่งงาม อําเภอเสริมงาม
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า อําเภอเมืองลําปาง
ช่วยราชการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
นักศึกษาฝึกงานสํานักงานจังหวัดลําปาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง)
นักศึกษาฝึกงานสํานักงานจังหวัดลําปาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง)

เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4/2556 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในเบื้องต้นได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดมาแล้ว จํานวน 40 หน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
เรื่องเดิม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัดประชุม ครั้งที่
3/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ลําปาง
ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข และ
รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยไม่มีการแก้ไขประการใด
(รายละเอียดเอกสาร 1)
จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
เรือ่ งเพื่อพิจารณา (เลขานุการคณะกรรมการ)
3.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน
จังหวัดลําปาง มีจํานวน 40 หน่วยงาน
3.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปางจํานวน 10 รายการ
งบประมาณ 3,720,086.80 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1.1 พัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้างเทศบาลนครลําปาง โดยไม่มคี ุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมงบประมาณ 192,600 บาท
3.1.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมงบประมาณ
95,000บาท
3.1.1.3 พัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลําปาง โดยไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ
90,000 บาท
3.1.1.4 ปรับปรุงระบบประเมินออนไลน์ของเทศบาลนครลําปาง โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 ระบบ
รวมงบประมาณ 44,000บาท
3.1.1.5 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เทศบาลนครลําปาง ประจําปี
2557 โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 464,880 บาท
3.1.1.6 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
โดยไม่มคี ุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน
1 ระบบ รวมงบประมาณ 22,726.80 บาท

-43.1.1.7 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Share Bandwidth) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 7 ระบบ
รวมงบประมาณ 134,820 บาท
3.1.1.8 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Share Bandwidth) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 ระบบ
รวมงบประมาณ 64,200 บาท
3.1.1.9 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง8Mbps./4Mbps. (Leased Line
Internet) โดยไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 211,860 บาท
3.1.1.10 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) โดยไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ
2,400,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10รายการ งบประมาณ
3,720,086.80 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของทศบาล
นครลําปางแล้ว ปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 10 รายการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 10
ให้หน่วยงาน จัดทํารายละเอียด TOR การพัฒนาระบบ GIS ให้เป็นแนวทางเดียวกันกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ชดั เจน จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รายการที่ 1- 9 ได้ทุกรายการ ส่วนรายการที่ 10 ให้
หน่วยงานแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
3.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา
อําเภอเสริมงาม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 59,834.40 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย
สามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเสริมขวา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพือ่ ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 59,834.40
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน คือ ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 15 Mbps/3 Mbps โดยไม่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 4,986.20 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม
งบประมาณ 59,834.40 บาท

-5มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบล
เสริมขวา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ อําเภอ
สบปราบ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 54,200 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 57,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พจิ ารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.3.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท
3.1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
3.1.3.3 เครื่องพิมพ์ Multifuncction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท
3.1.3.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet) ขนาด A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท

มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดาํ เนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่กัวะดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอได้ทุกรายการ
3.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
อําเภอเกาะคา จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 200,230 (สองแสนสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 200,230 บาท

-6ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณาให้
ความเห็นชอบได้ เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักงานหน้าจอกว้างไม่น้อยกว่า 18 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ
14,000บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
3.1.4.2 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Print) A3 โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
3.1.4.3 ค่าบริการรายปี วงจรเช่าอินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet) ความเร็ว 20/3
Mbps. โดยไม่มคี ุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา
7,050 บาท/เดือน จํานวน 3 เดือน (งบประมาณ 2556) และ จํานวน 12 เดือน (งบประมาณ 2557) รวม
2 งบประมาณ 105,750 บาท และค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 68,480 บาท จํานวน 1
ระบบ รวมงบประมาณ 68,480 บาท รวมงบประมาณทั้งหมด 174,230 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่ง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
3.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 63,414 (หกหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสี่
บาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ
งบประมาณ 63,414 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.5.1 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Print) เครื่องพิมพ์ โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
3.1.5.2 ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า / นาที) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
3,500บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท

-73.1.5.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,400 บาท
3.1.5.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,300 บาท
3.1.5.5 ค่าบริการจดโดเมนเนม/ค่าบริการเว็บโฮสติ้ง รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
(ระยะเวลา 1 ปี) ไม่มคี ุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมงบประมาณ 1,914 บาท
3.1.5.6 ค่าเช่าเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์พ่วง (ระยะเวลา 1 ปี) ไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมงบประมาณ 45,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 6 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
3.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 2,274,560 (สองล้านสองแสนเจ็ดหมืน่ สี่พัน
ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 2,274,560 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซือ้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
3.1.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 (สําหรับนักเรียน ป.1) ไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่อง
ละ 2,720 บาท จํานวน 419 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,139,680 บาท
3.1.6.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 (สําหรับนักเรียน ม.1) ไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่อง
ละ 2,920 บาท จํานวน 257 เครื่อง รวมงบประมาณ 750,440 บาท

-83.1.6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 (สําหรับครู ม.1) ไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่องละ 2,920
บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,440 บาท
3.1.6.5 อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)
พร้อมระบบ ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 23 เครื่อง รวมงบประมาณ 345,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของสํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 90,900 (เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

สํานักงานจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
90,90๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.7.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 30 ใน
ราคาเครื่องละ 26,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 52,000 บาท
3.1.7.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
3.1.7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
3.1.7.4 เครื่องพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท

-93.1.7.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,700 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้สาํ นักงานจังหวัดลําปาง
ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 15,300 (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
15,300 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.8.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ
5,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท

มติที่ประชุม

3.1.8.2 เครื่องพิมพ์ชนิดหมึกฉีด Inkjet Printer โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลไหล่หิน
ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 56,200 (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 56,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

-103.1.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
3.1.9.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท
จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
3.1.9.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคณ
กลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท
จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,200 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลวอแก้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,300 (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลศาลา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
4,30๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์ชนิด
หมึกฉีด Lnkjet Printer โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลศาลา
ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 59,800 (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเสริมงาม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
59,800 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ

-11กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
3.1.11.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท
3.1.11.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,800 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลเสริมงาม ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุก
รายการ
3.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมือง
ลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 87,800 (แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
87,800 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
3.1.12.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
3.1.12.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ใน
ราคาเครื่องละ 4,300 บาทและจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,540 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ
17,700 บาท

-123.1.12.4 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 48 ในราคาเครื่องละ 3,100 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,100 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบล
บ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 131,500 (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 131,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พจิ ารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3..1.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 70,000 บาท
3..1.13.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 38,000 บาท
3..1.13.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ
18,000 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,000 บาท
3..1.13.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ 5,500
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
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3.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน อําเภอ
แม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 49,500 (สี่หมืน่ เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 49,50๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
3.1.14.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ 3,500 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
3.1.14.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ 18,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังเงิน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
3.1.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมือง
ลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 123,500 (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลต้นธงชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 123,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าวอยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซือ้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
3.1.15.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ
32,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 96,000 บาท

-143.1.15.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท
3.1.15.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 3 เครื่อง
รวมงบประมาณ 5,100 บาท
3.1.15.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD ชุด
ติดตั้ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 56
ในราคาเครื่องละ 3,800 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลต้นธงชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.16 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ
อําเภอแม่ทะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 89,000 (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 89,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซือ้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.16.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
3.1.16.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
3.1.16.4 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน
3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,900 บาท
3.1.16.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน
7 เครื่อง รวมงบประมาณ 37,100 บาท

-15มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนไฟ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
3.1.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอวังเหนือ
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 135,200 (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลบ้านใหม่ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
135,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซือ้ ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.17.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18

ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
นิ้ว) โดยมีคณ
8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,000 บาท
3.1.17.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 ใน
ราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
3.1.17.3 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 4,300 บาท
3.1.17.4 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Print) A3 โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์

ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
3.1.17.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 7
เครื่อง รวมงบประมาณ 11,900 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลบ้านใหม่ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-163.1.18 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง

อําเภองาว จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 19,000 (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 19,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พจิ ารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 งบประมาณ 19,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณา คําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านร้อง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.19 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ อําเภอ

วังเหนือ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 58,500 บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 58,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.19.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
3.1.19.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (ไม่รวมจอภาพ) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท และจัดหาในราคาเครื่องละ 10,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 10,900 บาท
3.1.19.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 ใน
ราคาเครื่องละ 32,000 บาท และจัดหาในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
25,000 บาท
3.1.19.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน

-17ราคาเครื่องละ 5,500 บาท และจัดหาในราคาเครื่องละ 5,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
5,200 บาท
3.1.19.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาทจํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังใต้ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.20 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน

จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 71,500 (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเวียงมอก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
71,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.20.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
3.1.20.2 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่ยาว โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 33 ในราคาเครื่องละ 23,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,000 บาท
3.1.20.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ใน
ราคาเครื่องละ 13,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,000 บาท
3.1.20.4 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท และจัดหา
ได้ในราคา 3,500 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเวียง
มอก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-183.1.21 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 24,000 (สองหมืน่ สี่พันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
24,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000 บาท และจัดหาได้ในราคา 24,000 จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 24,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลสบปราบ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.22 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอ
เกาะคา จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 252,380 (สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลลําปางหลวง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ
252,380 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.22.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
นิ้ว๗ โดยมีคณ
9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
3.1.22.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
3.1.22.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
3.1.22.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 70,000 บาท

-193.1.22.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
3.1.22.6 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 4,300 บาท
3.1.22.7 เครื่องพิมพ์ Multifuncction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200
บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,800 บาท
3.1.22.8 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 11
เครื่อง รวมงบประมาณ 18,700 บาท
3.1.22.9 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 23,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 23,000 บาท
3.1.22.10 เครื่องพิมพ์สําหรับ A3 ไม่มคี ุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,990 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 6,990 บาท
3.1.22.11 เครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะพืน้ ฐานเฉพาะ ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,590 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,590 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 8 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบล
ลําปางหลวง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.23 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง
อําเภอเสริมงาม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 40,400 (สี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 40,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

-203.1.23.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 5,500 บาท และจัดหาได้ในราคา 5,400 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,600 บาท
3.1.23.2 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Print) A3 โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
3.1.23.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 4 เครื่อง
รวมงบประมาณ 6,800 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสริมกลาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอ
ได้ทุกรายการ
3.1.24 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว
อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการงบประมาณ 123,000 (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 123,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.24.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
3.1.24.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ใน
ราคาเครื่องละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท
3.1.24.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 30,000 จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 60,000 บาท

-21มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลป่าตันนาครัว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุก
รายการ
3.1.25 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอ
ห้างฉัตร จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 42,400 (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเมืองยาว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 42,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.25.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
3.1.25.2 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท
3.1.25.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
3.1.25.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,300 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลเมืองยาว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.26 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล
อําเภอห้างฉัตร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1

-22รายการ งบประมาณ 50,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ
25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเวียงตาล ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.27 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 30,490 (สามหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 30,490 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.27.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท และจัดหาในราคาเครื่องละ 18,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
18,500 บาท
3.1.27.2 เครื่องพิมพ์ Multifuncction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท
3.1.27.3 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
3.1.27.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท และจัดหาในราคาเครื่องละ 3,490 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 3,490บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ

-23เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลสบปราบ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
3.1.28 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,300 (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
4,300 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ใน
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลนาครัว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.29 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ
อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 16,300 (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
16,300 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.29.1 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) A3 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 35 ในราคาเครื่องละ
12,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
3.1.29.2 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Print) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 34 ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล
หัวเสือ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-243.1.30 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 3,600 (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 3,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พจิ ารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 49 ในราคาเครื่องละ 3,600 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.31 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก
อําเภองาว จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 143,500 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 143,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.31.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 140,000 บาท
3.1.31.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุก
รายการ

-253.1.32 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว
อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 50,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ
25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลเกาะคาแม่ยาว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.33 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 176,800 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ
176,800 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.33.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
3.1.33.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD ชุด
ติดตั้ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
56 ในราคาเครื่องละ 3,800 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,200 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
3.1.33.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,400 บาท
3.1.33.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 54,000 บาท

-263.1.33.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ (เพิ่มเติม) แบบที่ 3 ในราคาเครือ่ งละ
19,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 38,000 บาท
3.1.33.6 เครื่องพิมพ์ชนิดหมึกฉีด Inkjet Printer A3 โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
ุ ลักษณะ
3.1.33.7 เครื่องพิมพ์ Multifuncction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 7 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานทีด่ ินจังหวัดลําปาง ดําเนินการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทกุ รายการ
3.1.34 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 25,000 (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลห้างฉัตร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
25,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
ประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 25,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลห้างฉัตร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.35 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 62,000 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเถินบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
25,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สําหรับ

-27งานประมวลผล แบบที่ 2 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 ในราคา เครือ่ งละ 32,000 บาท และจัดหา
ได้ในราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 62,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลเถินบุรี ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.1.36 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 66,600 (หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
66,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ คณะกรรมการฯ ที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.36.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
3.1.36.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครือ่ งละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
3.1.36.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคา
เครื่องละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท
3.1.36.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครือ่ งละ 4,200
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,600 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ

-283.1.37 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 233,900 (สองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 233,900 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.37.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,000 บาท
3.1.37.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,500 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
3.1.37.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน
6 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,200 บาท
3.1.37.4 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 49 ในราคาเครือ่ งละ 3,600
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,200 บาท
3.1.37.5 จานบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (Hard drive) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 19,000 บาท
จํานวน 6 เครือ่ ง รวมงบประมาณ 114,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.38 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 207,900 (สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ได้เสนอเรือ่ งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
207,900 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-293.1.38. 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 100,000 บาท
3.1.38. 2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
3.1.38. 3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคา
เครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,000 บาท
3.1.38. 4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครือ่ งละ 27,000
บาท และจัดหาได้ในราคา 26,800 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 80,400 บาท
3.1.38. 5 เครื่องพิมพ์ Multifunction (Inkjet) พร้อมติดตั้งแท็งค์ ไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ใน
ราคาเครื่องละ 5,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.1.39 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 65,000 (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ
เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 65,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ
ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณ
ในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท บาท คือ เครือ่ งวาดแผนที่ (Ploter) พร้อมขาตั้ง สําหรับงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,5000 บาท จํานวน 1 เครือ่ ง รวมงบประมาณ 65,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏ
ว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการทีเ่ สนอขอได้

-303.1.40 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 78,200 (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
3
รายการ งบประมาณ 78,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ ของ
คณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1.40. 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
3.1.40. 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
3.1.40. 3 เครื่องพิมพ์ Multifuncction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครือ่ งละ 4,200
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองมาย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) จํานวน
8 หน่วยงาน กรณีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ดังนี้
4.1 เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 72,200 บาท
(เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
72,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-314.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
4.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดหมึกฉีด Inkjet Printer โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน
5 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,500 บาท
ุ ลักษณะ
4.1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมีคณ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
3,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,000 บาท
4.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ
5,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
4.1.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 11
เครื่อง รวมงบประมาณ 18,700 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลทุ่งผึ้ง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.2 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 53,700 บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 53,700 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ใน
ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครือ่ งละ
27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท

-324.2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ
1,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,700 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอได้ทุกรายการ
4.3 เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 44,000 บาท
(สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
44,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
4.3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ
18,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,000 บาท
4.3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดหมึกฉีด Inkjet Printer A3 โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.4 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ

-3353,700 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.4.1 เครื่องพิมพ์ Multifuncction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
4.4.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน
3 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,100 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล
วังแก้ว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.5 องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
44,400 บาท (สี่หมื่นสี่พนั สี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
44,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.5.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 kVA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,400 บาท
4.5.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่องละ
13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบล
วิเชตนคร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการทีเ่ สนอขอได้ทุกรายการ
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ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

4.6 เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 52,400 บาท
(ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่มอก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
52,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 13,800 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวม
งบประมาณ 41,400 บาท
4.6.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท
คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาล
ตําบลแม่มอก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.7 เทศบาลตําบลทุ่งงาม อําเภอเสริมงาม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 103,000 บาท
(หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลทุ่งงาม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
103,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ใน
ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,000 บาท
4.7.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 14,000
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลทุ่งงาม
ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-354.8 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า ได้เสนอเรื่องการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
42,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ทีจ่ ะ
พิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
สํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวม
งบประมาณ 42,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเป้า ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

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

