รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 2 / ๒๕57
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1. นายสําเริง
2. นายศักดิ์ชัย
3. นายทวีศักดิ์
4. นางสาวเบญจวรรณ
5. นายนิวัติ
6. นายวรการ
7. นายถาวร
8. นางสาววันวิสาข์

ไชยเสน
ศรีมากรณ์
วังแวว
วงค์ลือโลก
สุปินะ
ปัญณะวิชัย
จันทร์ต๊ะ
อินทร์รอด

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ผูแ้ ทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
ผูแ้ ทนสถิติจังหวัดลําปาง
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.ลป.
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ชรก.สนจ.ลป.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สนจ.ลป.

ศรีละมูด
แก้วเมือง
รุ่งรัตนนภากุล
บุญเต็ม
สุขเกษม
ทะเนาศรี
ทิพย์ประยูร
แก้วคําอ้าย
ปัญโยคํา
ไชยแก้ว
อวดสม
ปันแสง
วงศ์นะ
ขัดแก้ว
จันทร์ประเสริฐ
จําปาคํา
ตลับนาค
ดวงจันทร์
แก้วนารี
เพ็งลาด
กุยคํา
เตชะสาย
สุกันทา
คิดอ่าน

สํานักงานจังหวัดลําปาง
เทศบาลตําบลสบปราบ
เทศบาลตําบลสบปราบ
เทศบาลตําบลสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชยั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลตําบลศาลา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กวั ะ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
เทศบาลตําบลแม่พริก
เทศบาลตําบลเสริมซ้าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล
องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว
องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเกศศิริ
2. นางสาวนิภา
3. นางสาวณัฐธีรา
4. นายประกาส
5. นายธนัตภ์
6. นางนงนุช
7. นายสุรทัศน์
8. นางสนันตน์ชินา
9. นายสุนทร
10.นายสมเกียรติ
11.นางรุ่งรวี
12.สิบเอกภานุพันธ์
13.นางสุพรรณิกา
14.นางอําพร
15.นางชลธิชา
16.นางสาวศิริวรรณ
17.นางสาวสงวนวงค์
18.นายอร่าม
19. นางขนิษฐา
20.นางวิมลรัตน์
21.นางสาววรินทร
22.นายอรรถชัย
23.นางสาวกชพัฒน์
24.นายชัยวัฒน์

ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ
คณะทํางาน/ผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะทํางาน/ผูช้ ่วยเลขานุการ

- 225.นางรัตนา
26.นางศศิมาภรณ์
27.นางสาวนันทนา
28.นางธนัฐดา
29.นางคัมภีรดา
30.นางสาวสุธารักษ์
31.นางสาวแสงดาว

กระจ่างฉาย
ปันเต
แก้วกัน
ทองหล่อ
เหมืองทอง
จงชัย
ใจเอื้อ

เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว
องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด
เทศบาลตําบลปงยางคก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา

เริ่มประชุม เวลา 14.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

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

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒5๕6
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมฯ และจัดส่งให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อ
ตรวจสอบ/แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ขอแก้ขายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕6

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ ป ระกาศเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

4.1 ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีจํานวน 30 หน่วยงาน
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสบปราบ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 36,672 บาท (สามหมื่ นหกพั นหกร้ อยเจ็ ดสิ บสองบาทถ้ วน) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ
5,500 บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,490 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,490 บาท

- 34.1.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (แบบ Network) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ 18,000
บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 17,660 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,660 บาท
4.1.1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท และจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 1,615 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,460 บาท
4.1.1.4 ค่าบริการรายเดือนการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสูง leased line
ความเร็ว 4 Mbps/1.2 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในราคา 7,062 บาท/เดือน จํานวน 1 เดือน รวมงบประมาณ 7,062 บาท/เดือน
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ า งานกลั่น กรองฯ เพื่ อขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อคอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 4 รายการ
งบประมาณ 36,672 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของเทศบาล
นครลําปางแล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 3 รายการ และไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ รายการที่ 4 : ให้หน่วยงานแก้ไขในใบเสนอราคาของคู่เปรียบเทียบทั้ง 2 บริษัท โดย
เสนอราคาค่าบริการรายเดือน จํานวน 12 เดือน
จึงมีมติ เห็ นชอบให้ เทศบาลสบปราบ ดํ าเนิ นการจัด ซื้ อคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ
อําเภอวั งเหนือ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 1,217,380 บาท (หนึ่งล้ านสองแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 84,000 บาท
4.1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.2.3 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 49 ในราคาเครื่องละ 3,600
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,600 บาท

- 44.1.2.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 15
เครื่อง รวมงบประมาณ 25,500 บาท
4.1.2.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคา
เครื่องละ 4,200 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,800 บาท
4.1.2.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคา
เครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,000 บาท
4.1.2.7 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษ ขนาด A3 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ
12,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,000 บาท
4.1.2.8 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 48 ในราคาเครื่องละ 3,100
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,200 บาท
4.1.2.9 ค่าบริการรายเดือนการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Fiber 2U
ความเร็ว 30 Mbps/ 3 Mbps ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร และจั ดหาได้ ในราคา 2,140 บาท/เดื อน จํ านวน 12 เดื อน รวม
งบประมาณ 25,680 บาท
4.1.2.10 ระบบบันทึกข้อมูลกล้อง CCTV มีรายการ ดังนี้
๑) เครื่องบันทึกภาพแม่ข่าย Network Video Recorder ไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา
52,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 52,000 บาท
๒) กล้องถ่ายโทรทัศน์ วงจรปิด IP ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2
ล้านพิกเซล ขึ้นไป ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 35,000 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 280,000 บาท
๓) จอภาพทีวีขนาด 32" ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 13,0000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 13,000 บาท
๔) ชุดอุปกรณ์ขายึดกล้อง ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 3,200 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวม
งบประมาณ 25,600 บาท
๕) เครื่องควบคุมและสํารองไฟขนาด 850 VA (สําหรับกล้องวงจร
ปิดภายนอก) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดหาได้ในราคา 2,800 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,200 บาท
๖) เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟ้าขนาด 1KV ไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 13,500 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,500 บาท

- 5๗) หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าขนาด 12 V ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 2,800 บาท จํานวน 8
เครื่อง รวมงบประมาณ 22,400 บาท
๘) เครื่องแปลงสัญญาณภาพส่งผ่านสายใยแก้วนําแสง
ไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา
9,300 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 37,200 บาท
ไม่มี
๙) ระบบเครือข่ายสายสัญญาณใยแก้วนําแสงระยะทาง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา
80 บาท/เมตร จํานวน 2,550 เมตร รวมงบประมาณ 204,000 บาท
๑๐) สายนําสัญญาณแบบมีสลิง RG Type Cable Outdor ไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา
45 บาท/เมตร จํานวน 2,100 เมตร รวมงบประมาณ 94,500 บาท
๑๑) แผงจ่ายไฟฟ้าแบบป้องกันการลัดวงจร ไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 3,000 บาท
จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
๑๒) ระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากและฟ้าผ่า ไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 4,800 บาท
จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,200 บาท
๑๓) Software Management ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 35,000 บาท จํานวน 1 ระบบ
รวมงบประมาณ 35,000 บาท
๑๔) วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 90,000 บาท รวมงบประมาณ
90,000 บาท
๑๕) ค่าแรงติดตั้งระบบ ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร จั ดหาได้ ในราคา 90,000 บาท รวมงบประมาณ
90,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ
งบประมาณ 1,217,380 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกําหนด จํานวน 8
รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
2 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ
ให้หน่วยงานแก้ไข รายการที่ 10 : แยกอุปกรณ์ที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณา
และแก้ไขในรายการ คือ ข้อ 1 : ให้แยกรายละเอียด ข้อ 7 : ระบุจํานวนแอมแปร์ของหม้อแปลง และ
ข้อ 11-12 : นําอุปกรณ์ 2 ข้อมารวมกัน

- 6จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุ ปกรณ์ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ กรายการ แต่ ให้ หน่วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 103,090 บาท (หนึ่งแสนสามพันเก้าสิบบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
103,090 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่
จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.3.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 11
เครื่อง รวมงบประมาณ 18,700 บาท
4.1.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.3.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา Multifunction 4 in 1 ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดหาในราคาเครื่องละ 7,390 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,390 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3
รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1
รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือให้หน่วยงานแก้ไข รายการที่ 3 : เห็นชอบใน
หลักการ และให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงาน
ประมวลผล และ รายการที่ 4 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการ
เปรียบเทียบราคาของอุปกรณ์ที่จัดหาให้ชัดเจน
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้
พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กําหนดไว้ และตามระเบี ยบการจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
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ฝ่ายเลขานุการ

4.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 779,400 (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 11 รายการ
งบประมาณ 779,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.4.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 12 เครื่อง รวมงบประมาณ 66,000 บาท
4.1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.3.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 11
เครื่อง รวมงบประมาณ 18,700 บาท
4.1.4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
4.1.4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท
4.1.4.5 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 47 ใน
ราคาเครื่องละ 34,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 68,000 บาท
โดยมี
4.1.4.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
4.1.4.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 17 เครื่อง รวมงบประมาณ 425,000 บาท
4.1.4.8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.4.9 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ใน
ราคาเครื่องละ 4,200 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
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4.1.4.10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
27,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 81,000 บาท
4.1.4.11 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,300 บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 11 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือให้
เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโดย
หน่วยงานแก้ไข รายการที่ 7 :
เพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
และ รายการที่ 10 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโดยเพิ่มเติมเหตุผล
ความจําเป็นในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานประมวลผล
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 10
รายการ งบประมาณ 1,629,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ
งบประมาณ 61,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.5.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 31 ในราคาเครื่องละ 135,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 135,000 บาท
4.1.5.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด24 ช่อง แบบที่ 2 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 30 ใน
ราคาเครื่องละ 26,000บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 156,000 บาท
4.1.5.3 อุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 17 ในราคาเครื่องละ
150,000บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 150,000 บาท
4.1.5.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ใน
ราคาเครื่องละ 23,000บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,000 บาท
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4.1.5.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 64,000 บาท
4.1.5.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ใน
ราคาเครื่องละ 13,000บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 52,000 บาท
4.1.5.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (แบบ Network) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ใน
ราคาเครื่องละ 18,000บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,000 บาท
4.1.5.8 สแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 46 ใน
ราคาเครื่องละ 20,000บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,000 บาท
4.1.5.9 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่า ย แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 1 ในราคาเครื่องละ 120,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 120,000 บาท
4.1.5.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 14,000บาท จํานวน 62 เครื่อง รวมงบประมาณ 868,000 บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 10 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมือง
ลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 4,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท คือ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ

-10จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตํ าบลศาลา ได้ เสนอเรื่ อ งการจั ด ซื้อคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติงานต่ อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 190,70๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 1 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําศาลา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้

ฝ่ายเลขานุการ

4.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ
อําเภอสบปราบ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 94,000 บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลแม่ กั วะ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 94,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.8.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
4.1.8.4 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 45 ในราคาเครื่องละ 3,200
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,200 บาท
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มติที่ประชุม

4.1.8.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,300 บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการ
ที่ 2 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร คือเขียน Spec ของ
อุปกรณ์ให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมรายละเอียดเหตุผลการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ 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 การพิจารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริหารส่ วนตํ าบลนาโป่ง
อําเภอเถิน จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 42,300 บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
3 รายการ งบประมาณ 42,300 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.9.2 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษ ขนาด A3 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
4.1.9.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,300 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-124.1.10 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
วังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ได้เสนอเรื่องการจัด ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 5,50๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
10 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 และจัดหาในราคา
เครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด
อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 85,700 บาท (แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหวด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 85,700 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.11.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
3,500 บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,500 บาท
4.1.11.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการ
ที่ 1 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

-13จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุ ปกรณ์ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ กรายการ แต่ ให้ หน่วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนาสั ก
อําเภอแม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 12,900 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุ การ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ได้เสนอเรื่ องการจัด ซื้อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 12,900 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
10 ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,900 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ
อําเภอแม่ทะ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุ การ

องค์การบริ หารส่วนตําบลหั วเสือ ได้ เสนอเรื่ องการจัด ซื้อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
5 รายการ งบประมาณ 72,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.13.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.13.3 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท

-144.1.13.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
4.1.13.5 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 45 ในราคาเครื่องละ 3,200
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,200 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการ
ที่ 1-2 ให้หน่วยงานแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานประมวลผลให้ชัดเจน
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
2 รายการ งบประมาณ 17,50๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.14.1 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 12,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
4.1.14.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ 5,500
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-154.1.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 59,400 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 59,40๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.15.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
4.1.15.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.15.3 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
4.1.15.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.16 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 106,300 บาท (หนึ่งแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่พริก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 106,300 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท

-164.1.16.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.16.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.16.4 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
4.1.16.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
23,000 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และหน่วยงานขอเพิ่มจํานวนของรายการที่ 5 จากเดิม 1
เครื่อง เพิ่มเป็น 2 เครื่อง งบประมาณ 46,000 บาท รวมงบประมาณทั้งหมดเป็น 129,300
บาท ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่พริก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลเสริมซ้าย อําเภอ
เสริมงาม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 94,900 บาท (เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเสริมซ้าย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 94,90๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.17.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 56,000 บาท
4.1.17.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.17.3 เครื่องพิมพ์ชนิดชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท

-174.1.17.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเสริมซ้าย ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.18 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล
อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 51,200 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
3 รายการ งบประมาณ 51,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.18.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.1.18.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่อง
ละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท
4.1.18.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 6 เครื่อง
รวมงบประมาณ 10,200 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.19 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ จํานวน
12 รายการ งบประมาณ 289,200 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 12 รายการ
งบประมาณ 289,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ

-18ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.19.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ใน
ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.19.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.19.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9
ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.19.4 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
4.1.19.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,000 บาท
4.1.19.6 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 1,700 บาท
4.1.19.7 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 45 ในราคาเครื่องละ 3,200 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,200 บาท
4.1.19.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ 23,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,000 บาท
4.1.19.9 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (แบบ Network) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ 18,000
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 36,000 บาท
4.1.19.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.1.19.11 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท
4.1.19.12 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 5,100
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,100 บาท
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คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 12
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 12 : สอบถามหน่วยงานว่า
จอภาพทดแทนของเดิมหรือไม่ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.20 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ
อําเภอแม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 87,200 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
3 รายการ งบประมาณ 87,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.20.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,000 บาท
โดยมี
4.1.20.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่อง
ละ 3,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,500 บาท
4.1.20.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 1,700 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.21 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอ
เกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 50,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

-20โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคา
เครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ก ระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกํา หนด
จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.22 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลนายาง
อําเภอสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 55,600 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุ การ

องค์การบริหารส่ วนตํ าบลนายาง ได้ เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่ อใช้ ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
3 รายการ งบประมาณ 55,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.22.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.1.22.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.22.3 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.23 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลทุ่ งฮั้ ว
อําเภอวังเหนือ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 65,800 บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุ การ

องค์ การบริหารส่ วนตํ าบลทุ่ งฮั้ ว ได้ เสนอเรื่ องการจั ด ซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 65,80๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน

-21อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.23.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.23.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.23.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,000 บาท
4.1.23.4 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 49 ในราคาเครื่องละ 3,600 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,800 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.24 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 73,400 (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 73,40๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.24.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 18,400 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,400 บาท
4.1.24.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.24.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท

-22มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลนาครัว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.25 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอ
แม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 82,000 (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 82,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.25.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.25.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.25.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่อง
ละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 1 : เห็นชอบใน
หลักการ แต่ให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.26 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอ
แม่เมาะ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 169,800 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุ การ

องค์ การบริ หารส่วนตําบลสบป้าด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
8 รายการ งบประมาณ 169,80๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่

-23ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.26.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.1.26.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.26.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่อง
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
4.1.26.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,000 บาท
4.1.26.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
4.1.26.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
4.1.26.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
4.1.26.8 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 3,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 8 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 4 : เห็นชอบใน
หลักการ แต่ให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (ช่างโยธา)

จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

-244.1.27 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการ

เทศบาลตําบลปงยางคก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ
งบประมาณ 169,80๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.27.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่อง
ละ 3,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,000 บาท
4.1.27.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 10,600 บาท
4.1.27.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ LED สี (20 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่อง
ละ 23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,000 บาท
4.1.27.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.27.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 53,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 53,000 บาท
ขาวดํ า (30 หน้า /นาที) โดยมี
4.1.27.6 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่อง
ละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 6 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 5 : เห็นชอบใน
หลักการ แต่ให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผลความจําเป็นในการใช้งานของเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา A3 (กองช่าง)

จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลปงยางคก ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรอง
ฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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4.1.28 การพิจารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบ้ านขอ
อําเภอเมืองปาน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ ได้เสนอเรื่ องการจัด ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่ อใช้ ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
1 รายการ งบประมาณ 50,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.29 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 110,300 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 3 รายการ
งบประมาณ 110,30๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.29.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ
14,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 70,000 บาท
4.1.29.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่อง
ละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.29.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 9 เครื่อง รวม
งบประมาณ 15,300 บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏ
ว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 3 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไข
เอกสารให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการแต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
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4.1.30 การพิ จารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลนาแส่ ง
อําเภอเกาะคา จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 86,500 บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์ การบริหารส่วนตํ าบลนาแส่ ง ได้ เสนอเรื่ องการจั ด ซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
5 รายการ งบประมาณ 86,50๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.30.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 56,000 บาท
4.1.30.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่อง
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
ขาวดํ า (25 หน้า /นาที) โดยมี
4.1.30.3 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
ขาวดํ า (30 หน้า /นาที) โดยมี
4.1.30.4 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่อง
ละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท
4.1.30.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 5 เครื่อง
รวมงบประมาณ 8,500 บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง

เกศศิริ ศรีละมูด ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเกศศิริ ศรีละมูด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง

