รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 1 / ๒๕57
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕6 เวลา 14.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1. นายสําเริง
2. นายศักดิ์ชัย
3. นางสาวเบญจวรรณ
4. นายจิรวัฒน์
5. นายวรการ
6. นางสาววันวิสาข์

ไชยเสน
ศรีมากรณ์
วงค์ลือโลก
ธรรมรักษ์
ปัญณะวิชัย
อินทร์รอด

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายทวีศักดิ์
วังแวว
2. นายถาวร

จันทร์ต๊ะ

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูแ้ ทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
ผูแ้ ทนสถิติจังหวัดลําปาง
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.ลป.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สนจ.ลป.

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ
คณะทํางาน/ผูช้ ่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
คณะทํางาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ชรก.สนจ.ลป. คณะทํางาน/ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเกศศิริ
2. นายอร่าม
3. นายมณฑล
4. นายธานุพงษ์
5. นางปราณี
6. นายอติเทพ
7. ว่าที่ ร.ต.ชัยพร
8. นายภูกิจ
9. นางทัศนีย์
10. นางกรรณิกา
11. นางลลิตา
12. นางสาวนรรัตน์

ศรีละมูด
ดวงจันทร์
ภู่ทอง
สุระสะ
มูลเชื้อ
ทองศรี
สีชมพู
ศรีทองสุข
อะทะจา
เครือศิริวงศ์
จันทร์สืบ
ภัทรสุทธิชล

สํานักงานจังหวัดลําปาง
เทศบาลตําบลแม่พริก
เทศบาลเมืองเขลางค์นครลําปาง
เทศบาลตําบลแจ้ห่ม
เทศบาลตําบลเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย
เทศบาลตําบลเสริมงาม
เทศบาลตําบลแม่ทะ
เทศบาลตําบลแม่เมาะ
เทศบาลตําบลเมืองปาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า อําเภอเมืองลําปาง

เริ่มประชุม เวลา 14.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2557 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง โดยคณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปางได้เห็นชอบแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒5๕6

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒5๕6

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้จัดทําหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2556 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ของทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์ดั งกล่ าวบน
เว็ บไซต์ http://www.mict.go.th/comprice
และรายละเอี ยดการคํ านวณราคากลางของ
กระทรวงการคลังบนเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผยราคา
กลางหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องประกาศไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดลําปาง
เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

4.1 ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีจํานวน 14 หน่วยงาน
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 10
รายการ งบประมาณ 690,190 บาท (หกแสนเก้ าหมื่ นหนึ่ งร้ อยเก้ าสิ บบาทถ้ วน) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 320,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 320,000 บาท
4.1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 140,000 บาท
4.1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ใน
ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 100,000 บาท
4.1.1.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 14 เครื่อง
รวมงบประมาณ 23,800 บาท
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4.1.1.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 5
เครื่อง รวมงบประมาณ 21,500 บาท
4.1.1.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่อง
ละ 3,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,500 บาท
4.1.1.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,500 บาท
4.1.1.8 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่อง
ละ 12,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,000 บาท
4.1.1.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุ ณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.1.10 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 5,100 บาท
และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,890 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,890 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ
งบประมาณ 690,190 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
เทศบาลนครลําปางแล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 10 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือให้
หน่วยงานแก้ไขใบรายงานหน้ารายการให้ถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ไขรายละเอี ยดตามที่ คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้ พิจารณาแก้ ไขตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.2 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลแจ้ ห่ ม อํ าเภอแจ้ ห่ ม
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 83,500 บาท (แปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
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4.1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.2.3 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 48 ในราคาเครื่องละ 3,100
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,200 บาท
4.1.2.4 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
4.1.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ 3,500 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
4.1.2.6 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 5
เครื่อง รวมงบประมาณ 8,500 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลแจ้ห่ ม ได้ เสนอเรื่องการจั ดซื้อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ในการปฏิ บั ติ งานต่ อคณะทํ างาน
กลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ จํ านวน 6 รายการ งบประมาณ
83,500 บาท ซึ่ งฝ่ ายเลขาฯ ได้ พิ จารณาแล้ ว การจั ดซื้ อดั งกล่ าว อยู่ ในอํ านาจของคณะทํ างาน
กลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 6 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลตําบลแจ้ห่ม ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
ทุกรายการ
4.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 98,500 บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเกาะคา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
98,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรอง
ฯ ที่ จะพิจารณา เพราะจํ านวนงบประมาณในการจั ดซื้ อไม่เกิ น 10 ล้านบาท โดยมี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
4.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
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4.1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ราคาเครื่องละ 4,300
บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
4.1.3.4 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคา
เครื่องละ 12,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,000 บาท
4.1.3.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน
3 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,100 บาท
มติท่ปี ระชุม

ฝ่ายเลขานุการ

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือให้
หน่วยงานแก้ไขใบรายงานหน้ารายการให้ถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบล
เกาะคา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้
หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลนาแก้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 74,000
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ
ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
4.1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่ องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.4.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ข้ อ 38 ในราคาเครื่ อ งละ
13,000 บาท จํานวน 1 เครื่องรวมงบประมาณ 13,000 บาท
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มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้
เทศบาลตําบลนาแก้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุก
รายการ
4.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาค
พัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 61,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 61,000 บาท ซึ่ งฝ่ายเลขาฯ ได้ พิจ ารณาแล้ว การจั ด ซื้อดั งกล่ าวอยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
7 ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
4.1.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 2 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.6 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลทุ่ งฝาย
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 65,400 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 65,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
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อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.1.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.6.3 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,900 บาท
4.1.6.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 4 รายการ ซึ่ งคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการ
ที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.7 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลบ้ านใหม่ อํ าเภอ
วังเหนือ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 190,700 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลบ้านใหม่ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 190,70๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.7.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 64,000 บาท
4.1.7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 81,000 บาท

8
4.1.7.4 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,300 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,200 บาท
4.1.7.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการ
ที่ 2 และ รายการที่ 3 ให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการใช้งาน คอมพิวเตอร์แบบ
ประมวลผลให้ ชัด เจน
จึงมีมติเ ห็นชอบให้ เทศบาลตําบลบ้านใหม่ ดําเนิ นการจัด ซื้ อ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอ
เสริมงาม จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 246,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเสริมงาม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ
งบประมาณ 246,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 128,000 บาท
4.1.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.8.3 เครื่องพิมพ์ชนิดแคร่ยาว (Dot Matrix Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 33 ในราคาเครื่องละ
23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,000 บาท
4.1.8.4 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ใน
ราคาเครื่องละ 12,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
4.1.8.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,900 บาท จํานวน
3 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,300 บาท
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มติที่ประชุม

4.1.8.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ใน
ราคาเครื่องละ 13,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 39,000 บาท
4.1.8.7 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 48 ในราคาเครื่องละ
3,100 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,300 บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 7 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการ
ที่ 1 ให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการใช้งาน คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่
2 ให้ชัดเจน จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเสริมงาม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ
จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 136,200 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่ทะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ
งบประมาณ 136,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.1.9.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 3,400 บาท
4.1.9.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,000 บาท
4.1.9.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบสี แบบ Network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ใน
ราคาเครื่องละ 18,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,000 บาท
4.1.9.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่2 (จอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
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4.1.9.6 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,300 บาท
4.1.9.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ใน
ราคาเครื่องละ 4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท
4.1.9.8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
4.1.9.9 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ เอกสารระดั บ ศูนย์ บริ การ แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 47 ใน
ราคาเครื่องละ 34,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 34,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 9 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบล
แม่ทะ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของ เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอ
แม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตํ าบลแม่ เมาะ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็นชอบในการจั ดซื้อคอมพิวเตอร์ จํ านวน 1 รายการ
งบประมาณ 12,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท
คือ เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 และจัดหาในราคาเครื่องละ
12,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบล
แม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลเมืองปาน อําเภอเมือง
ปาน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลเมื องปาน ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
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งบประมาณ 50,000 บาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ
ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 1 รายการ ซึ่ งคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้
เทศบาลตําบลเมืองปาน ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ขอได้
4.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 94,600 บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 94,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.12.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
4.1.12.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาทและจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.12.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาทและจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 1เครื่อง รวมงบประมาณ
3,500 บาท
4.1.12.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 3 เครื่อง
รวมงบประมาณ 5,100 บาท
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มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการ
ที่ 3 ให้ห น่ วยงานแก้ ไขเพิ่ มเติ ม รายละเอี ย ดการใช้ งานของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ สํ าหรั บงาน
ประมวลผลให้ชัดเจน จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเกาะคา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุ ปกรณ์ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ กรายการ แต่ ให้ หน่วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา
อําเภอเสริมงาม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 39,100 บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
3 รายการ งบประมาณ 39,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4..1.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4..1.13.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 6,800 บาท
4..1.13.3 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,300 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 3 รายการ ซึ่ งคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่
เสนอขอได้ทุกรายการ
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4.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง
อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 32,200 บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
3 รายการ งบประมาณ 32,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ใน
ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.14.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 1,700 บาท
4.1.14.3 เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการ
ที่ 1 ให้ หน่ วยงานแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ยดการใช้ งานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ สํ า หรั บงาน
ประมวลผลให้ชัดเจน จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ดําเนินการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
วรการ ปัญณะวิชัย ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นายวรการ ปัญณะวิชัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

