ด่วนทีส่ ดุ

ด่วนที่สดุ
ที่ ลป ๐๐๑7.๑/ว 1366

ศาลากลางจังหวัดลําปาง
กม.๕ ถนนวชิราวุธดําเนิน
ตําบลพระบาท ลป ๕๒๐๐๐

9 เมษายน ๒๕๕7
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557
เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง และนายกเทศมนตรีนครลําปาง
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.1/ว 1152 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557
ตามที่จังหวัดได้ประชุมคณะกรรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง เพื่อพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้หน่วยงานที่เสนอขอจัดซื้อจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เข้าประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานที่
เสนอขอการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน 30 หน่วยงาน ดังนี้
1) เทศบาลตําบลสบปราบ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 114,354 บาท
2) องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 1,273,380 บาท
3) องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 103,090 บาท
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 779,400 บาท
5) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 1,629,000 บาท
6) เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,200 บาท
7) เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 28,000 บาท
8) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 96,000 บาท
9) องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง อําเภอเถิน จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 42,300 บาท
10) องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 5,500 บาท
11) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 85,700 บาท
12) องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 12,900 บาท
13) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 72,000 บาท
14) องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 17,500 บาท
15) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 59,400 บาท
16) เทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 129,300 บาท
17) เทศบาลตําบลเสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 94,900 บาท
18) องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 51,200 บาท
19) เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 289,200 บาท
20) องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 87,200 บาท
21) เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
22) องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 55,600 บาท
23) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 65,800 บาท
24) เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 73,400 บาท
25) เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 82,000 บาท
26) องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 169,800 บาท
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画一

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2 / ๒๕57
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มีนาคม ๒๕๕7 เวลา 13.0๐ น.
ณ POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1. นายศุภชัย
2. นายทวีศักดิ์
3. นางวันทนา
4. นายนรศักดิ์
5. นายจิรวัฒน์
6. นางศุกลรัตน์
7. นางสาววันวิสาข์

เอี่ยมสุวรรณ
วังแวว
วิรัชเกษม
สุขสมบูรณ์
ธรรมรักษ์
จันทร์มณี
อินทร์รอด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
แทน สถิติจังหวัดลําปาง
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดลําปาง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผศ.นพนันท์
สุขสมบูรณ์

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง
3. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
4. นายสําเริง
ไชยเสน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนิภา
2. นางสาวณัฐธีรา
3. นายกฤษณพงศ์
4. นายธนัตภ์
5. นางสาวนงนุช
6. นายสุรทัศน์
7. นางสุธาสินี
8. นางชไมพร
9. นางอัญชนา
10. นายบพิธ
11. นางสาววีณา
12. นางสนันตน์ชินา
13. นายสุนทร
14. นายสมเกียรติ
15. นางรุ่งรวี
16. สิบเอกภานุพันธ์

แก้วเมือง
รุ่งรัตนนภากุล
มีลาภ
สุขเกษม
ทะเนาศรี
ทิพย์ประยูร
ทองเชี่ยว
หน่อแก้ว
ปวงแก้ว
ทิพย์ศรี
เอมพิณ
แก้วคําอ้าย
ปัญโยคํา
ไชยแก้ว
อวดสม
ปันแสง

เทศบาลตําบลสบปราบ
เทศบาลตําบลสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชยั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลตําบลศาลา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ

- 217. นางชลธิชา
จันทร์ประเสริฐ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด
18. นางนัยนา
ปันแสง
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ
19. นายอร่าม
ดวงจันทร์ เทศบาลตําบลแม่พริก
20. นางสาวทัศนีย์ อะทะจา
เทศบาลตําบลแม่เมาะ
21. นางรัตนา
กระจ่างฉาย เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว
22. นางคนึงนิจ
บุญเจริญ
เทศบาลตําบลปงยางคก
23. นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ
เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
รองผู้ว่าราชการ
เนื่องจากกระผมติดภารกิจเร่งด่วน จึงขอมอบหมายให้ นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
จังหวัดลําปาง
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยขอให้
(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ดําเนินการพิจารณาภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
ยึดตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
ที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ จั ง หวั ด ของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2/2557 ในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อ
รับทราบและพิจารณาการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่ง
ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30 หน่วยงาน รวมทั้ง
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวั นที่ 20 มิ ถุ น ายน
2555 คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปางได้เห็นชอบแล้ว เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์กรณีที่หน่วยงานเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยกําหนด ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕6
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัดประชุม
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕6 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลําปาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2556 โดยไม่มีการแก้ไขจากคณะกรรมการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕6

- 3ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
พ.ศ. 2557
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2557 และจังหวัดได้แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
รับทราบ
3.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เพือ่ พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน

ประธาน

สรุปผลการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เพื่อพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้
3.2.1 เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
จํานวน 27 หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 779,400 บาท
2) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 1,629,000 บาท
3) เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,200 บาท
4) เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 28,000 บาท
5) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 96,000 บาท
6) องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง อําเภอเถิน จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 42,300 บาท
7) องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 5,500 บาท
8) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 85,700 บาท
9) องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 12,900 บาท
10) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 72,000 บาท
11) องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 17,500 บาท
12) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
59,400 บาท
13) เทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 129,300 บาท
14) เทศบาลตําบลเสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 94,900 บาท
15) องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 51,200 บาท
16) เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 289,200 บาท
17) องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 87,200 บาท
18) เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
19) องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 55,600 บาท

- 420) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 65,800 บาท
21) เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 73,400 บาท
22) เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 82,000 บาท
23) องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 169,800 บาท
24) เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 156,600 บาท
25) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ อําเภอเมืองปาน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
26) องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 110,300 บาท
27) องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 86,500 บาท
และมีการแก้ไขจากการประชุมคณะทํางานกลัน่ กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครัง้
ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 11 หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 779,400 บาท
2) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 1,629,000 บาท
3) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
96,000 บาท
4) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
85,700 บาท
5) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
72,000 บาท
6) เทศบาลตําบลแม่พริก จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 129,300 บาท
7) เทศบาลตําบลแม่เมาะ จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 289,200 บาท
8) เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 82,000 บาท
9) องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ
169,800 บาท
10) เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 156,600 บาท
11) องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 110,300 บาท
3.2.2 เห็นชอบในหลักการของหน่วยงาน ที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT หน่วยงานจึงได้เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 บริษทั
และให้จดั หาในราคาต่ําสุด ตามแนวทางการปฏิบัติของ มท.กําหนด จํานวน 3 หน่วยงาน คือ
1) เทศบาลตําบลสบปราบ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 114,354 บาท
2) องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลร่ องเคาะ อํ าเภอวั งเหนื อ จํ านวน 10 รายการ งบประมาณ
1,217,380 บาท
3) องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลพิ ชั ย อํ าเภอเมื องลํ าปาง จํ านวน 4 รายการ งบประมาณ
103,090 บาท
3.2.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่
4/2556 เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2556 เห็นชอบในหลักการกรณีที่หน่วยงานเสนอจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT เมื่อคณะทํางานฯ กลั่นกรองแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

- 5พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กําหนด ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดหาได้ แล้วแจ้งให้
กรรมการฯ ระดับจังหวัดทราบในการประชุมครั้งต่อไป สําหรับกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ ให้นําเสนอให้
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามมติของคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีจํานวน 14 หน่วยงาน
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสบปราบ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 114,354 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)

ประธาน

เทศบาลตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ จํ า นวน 4 รายการ งบประมาณ
114,354 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ
ที่ จะพิ จารณา เนื่ องจากจํ านวนงบประมาณในการจั ดซื้ อไม่ เกิ น 10 ล้ านบาท โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
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
4.1.1.2 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 12 เดือน รวมงบประมาณ 84,744 บาท/ปี

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของเทศบาลนคร
ลําปางแล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติ เห็ นชอบให้ เทศบาลสบปราบ ดํ าเนิ นการจัด ซื้ อคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

- 64.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ
อํ าเภอวั งเหนือ จํ านวน 10 รายการ งบประมาณ 1,273,380 บาท (หนึ่งล้ านสองแสน
เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประธาน

องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่ อคณะกรรมการฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ จํ านวน 10 รายการ
งบประมาณ 1,273,380 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 140,000 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
4.1.2.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
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

- 74.1.2.10 ระบบบันทึกข้อมูลกล้อง CCTV มีรายการ ดังนี้
๑) เครื่องบันทึกภาพแม่ข่าย Network Video Recorder และ
โปรแกรมบริหารจัดการกล้องวงจรปิด ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร จั ดหาได้ ในราคา 87,000 บาท จํ านวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ
87,000 บาท
๒) กล้องถ่ายโทรทัศน์ วงจรปิด IP ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2
ล้านพิกเซล ขึ้นไป พร้อมชุดชุดอุปกรณ์ขายึดกล้อง ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 35,000 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวม
งบประมาณ 280,000 บาท
๓) จอภาพทีวีขนาด 32" ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 13,000 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/670 w ไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา
13,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,500 บาท
๗) หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าขนาด 12 V 9 ah ไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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
๙) ระบบเครือข่ายสายสัญญาณใยแก้วนําแสงระยะทาง
ไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา
80 บาท/เมตร จํานวน 2,550 เมตร รวมงบประมาณ 204,000 บาท
๑๐) สายนําสัญญาณแบบมีสลิง RG Type Cable Outdoor
Coaxial/Messenger wire ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 45 บาท/เมตร จํานวน 2,100 เมตร รวมงบประมาณ 94,500 บาท
๑๑) แผงจ่ายไฟฟ้าแบบป้องกันการลัดวงจร , ระบบป้องกันไฟฟ้า
กระชากและฟ้าผ่า ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จัดหาได้ในราคา 7,800 บาท จํานวน 4 ระบบ รวมงบประมาณ 31,200 บาท

- 8๑๒) วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาได้ในราคา 90,000 บาท รวมงบประมาณ
90,000 บาท
๑๓) ค่ า แรงติ ด ตั้ ง ระบบ ไม่ มี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร จั ดหาได้ ในราคา 90,000 บาท รวมงบประมาณ
90,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิ จารณาคํ าขอการจัด ซื้ อคอมพิ ว เตอร์ ของหน่ วยงานดั งกล่ าวฯ แล้ ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
8 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กํ า หนด จํ า นวน 2 รายการ ทั้ งนี้ คณะกรรมการฯ (นายทวี ศั ก ดิ์ วั งแวว) ได้เ สนอแนะให้
หน่วยงานแก้ไข รายการที่ 10 : ระบบกล้อง CCTV ในข้อที่ 4 ให้รวมกับ ข้อที่ 2 (รวมชุด
อุปกรณ์ขายึดกล้องกับค่ากล้องฯ เข้าด้วยกัน) และ ข้อที่ 12 - 13 : ไม่ควรระบุค่าวัสดุสิ้นเปลือง
และค่าแรงติดตั้ง ให้หน่วยงานใช้ราคาทั้ง 2 รายการ นํามาถัวเฉลี่ยในรายการอื่นแทน
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะ
กรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 103,090 บาท (หนึ่งแสนสามพันเก้าสิบบาทถ้วน)

ประธาน

องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 103,090
บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ พิจารณาแล้ว การจั ดซื้อดั งกล่ าว อยู่ ในอํ านาจของคณะกรรมการฯ 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

- 9มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ า ขอการจัด ซื้ อ คอมพิว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ของหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 3 รายการ และไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

ประธาน

4.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 779,400 (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดลํ าปาง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ
779,400 บาท ซึ่งฝ่ า ยเลขาฯ ได้ พิ จารณาแล้ ว การจั ด ซื้ อดั งกล่า ว อยู่ใ นอํ านาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
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
4.1.4.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 11
เครื่อง รวมงบประมาณ 18,700 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

-104.1.4.8 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
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
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ า ขอการจัด ซื้ อ คอมพิว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ของหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 11 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 10
รายการ งบประมาณ 1,629,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประธาน

เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ
61,000 บาท ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว การจั ด ซื้ อ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นอํ า นาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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
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ประธาน

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
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
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํ าหนด
จํ า นวน 10 รายการ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ
อําเภอสบปราบ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลแม่ กั วะ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ งานต่ อ คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 5
รายการ งบประมาณ 96,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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4.1.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.6.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
4.1.6.4 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 45 ในราคาเครื่องละ 3,200
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,200 บาท
4.1.6.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,300 บาท
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ไ ด้ พิ จ า ร ณ า คํ า ข อ ก า ร จั ด ซื้ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด
อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 85,700 บาท (แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประธาน

องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบ้านหวด ได้เสนอเรื่ องการจัด ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่ อใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการฯ เพื่ อขอความเห็ น ชอบในการจัด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 3
รายการ งบประมาณ 85,700 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
4.1.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.7.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
3,500 บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,500 บาท

-134.1.7.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ
4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท
มติที่ประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ไ ด้ พิ จ า ร ณ า คํ า ข อ ก า ร จั ด ซื้ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ
อําเภอแม่ทะ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประธาน

องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลหั วเสื อ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติ ง านต่ อคณะกรรมการฯ เพื่ อขอความเห็นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิวเตอร์ จํ านวน 5
รายการ งบประมาณ 72,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.8.3 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
4.1.8.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ใน
ราคาเครื่องละ 5,500 จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
4.1.8.5 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 45 ในราคาเครื่องละ 3,200
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,200 บาท

มติที่ประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ไ ด้ พิ จ า ร ณ า คํ า ข อ ก า ร จั ด ซื้ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-144.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 129,300 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประธาน

เทศบาลตําบลแม่พริก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
129,300 บาท ซึ่ งฝ่ า ยเลขาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว การจัด ซื้ อดั ง กล่า ว อยู่ ใ นอํ านาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9
ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.9.4 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 34 ในราคาเครื่องละ 4,300 จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
4.1.9.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
23,000 จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,000 บาท

มติที่ประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ไ ด้ พิ จ า ร ณ า คํ า ข อ ก า ร จั ด ซื้ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่พริก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ จํานวน
12 รายการ งบประมาณ 289,200 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประธาน

เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 12 รายการ
งบประมาณ 289,20๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-154.1.10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ใน
ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.10.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,000 บาท
4.1.10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9
ในราคาเครื่องละ 32,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
4.1.10.4 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ 12,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
4.1.10.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,000 บาท
4.1.10.6 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 1,700 บาท
4.1.10.7 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 45 ในราคาเครื่องละ 3,200 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,200 บาท
4.1.10.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ 23,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,000 บาท
4.1.10.9 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (แบบ Network) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ 18,000
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 36,000 บาท
4.1.10.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.1.10.11 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,200 บาท
4.1.10.12 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 50 ในราคาเครื่องละ 5,100
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,100 บาท

-16มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏว่า
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 12 รายการ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอ
แม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 82,000 (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประธาน

เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 3 รายการ
งบประมาณ 82,00๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.11.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.11.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่อง
ละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาคําขอการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ ของหน่วยงานดั งกล่ าวฯ แล้ ว
ปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํ าหนด
จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

ประธาน

4.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอ
แม่เมาะ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 169,800 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลสบป้ าด ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติ ง านต่ อคณะกรรมการฯ เพื่ อขอความเห็นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิวเตอร์ จํ านวน 8
รายการ งบประมาณ 169,80๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-174.1.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
4.1.12.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
4.1.12.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่อง
ละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
4.1.12.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,000 บาท
4.1.12.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 27,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
4.1.12.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 37 ในราคาเครื่อง
ละ 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
4.1.12.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 4,200
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
4.1.12.8 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 3,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํ าหนด
จํานวน 8 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประธาน

เทศบาลตําบลปงยางคก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ
156,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ

-18กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.13.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 36 ในราคาเครื่อง
ละ 3,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,000 บาท
4.1.13.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 10,600 บาท
4.1.13.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ LED สี (20 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่อง
ละ 23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,000 บาท
4.1.13.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
4.1.13.5 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
4.1.13.6 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38 ในราคาเครื่อง
ละ 13,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาคําขอการจั ดซื้ อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ก ระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกํา หนด
จํ า นวน 6 รายการ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลปงยางคก ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

ประธาน

4.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 110,300 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลสบปราบ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
110,30๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 14,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 70,000 บาท

-194.1.14.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
4.1.14.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 9 เครื่อง
รวมงบประมาณ 15,300 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว ปรากฏ
ว่าตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารกํ าหนด จํ านวน 3
รายการ ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้พิ จารณาแล้วเห็น ว่าได้ ดําเนิ นการเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เสนอขอดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้ให้
ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสาร สําหรับให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้การ
พิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ซึ่งในการติดต่อสื่อสารสามารถ
ติดต่อได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ระบบ Application
Line E-Mail หรือ SMS ซึ่งเจ้าหน้าที่ยินดีให้การสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง ในการจัดหาระบบฯ เพื่อร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดลําปาง ซึ่งในขณะนี้ จังหวัด
ลําปางกําลังดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารราชการ
แบบบูรณาการจังหวัดลําปาง ซึ่งจังหวัดจะต้องร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงาน
ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องการลงพิกัดหลังคาเรือน รวมทั้งการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการในการ
พัฒนาจังหวัดลําปางในอนาคต ดังนั้น จึงสนับสนุนให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
ศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

