รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 3 / ๒๕57
วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสําเริง
2 นางศุกลรัตน์
3. นายศักดิช์ ยั
4. นายทวีศักดิ์
5. นางนิยาพร
6. นายจิรวัฒน์
7. นางสาววันวิสาข์

ไชยเสน
จันทร์มณี
ศรีมากรณ์
วังแวว
เมืองสุวรรณ
ธรรมรักษ์
อินทร์รอด

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายถาวร
จันทร์ตะ๊
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายณัฐสิทธิ์
๒. นายอดิเรก
๓. นางทัศนีย์
๔. นายพิสุทธิ์
๕. นางมธุรส
๖. นายพงษ์พัฒน์
๗. นายนิยม
8. นางปราณี
9. นายมณฑล
10.นางสาวบุณฑริกา
๑1.นางสาววรรณา
๑2.นางพีรญา
๑3.นางมัณฑนา
๑4.นางกาญจนา
๑5.นางสาวเนตรทราย
๑6.นายประชายุทธ

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สํานักงานจังหวัดลําปาง
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ ผูแ้ ทนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ ผู้แทนสถิติจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ชรก.สนจ.ลป.

บุญมาก
เทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน
ใจแก้ว
เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร
อุดเครือ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก อําเภอแจ้ห่ม
สวยฉลาด องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม
ไชยชนะ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง
ตันโย
เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ
กาละวิมล สํานักงานโยธาธิการจังหวัดลําปาง
ธัญธาดาลักษร สํานักงานโยธาธิการจังหวัดลําปาง
ภู่ทอง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ
บุญมายวง องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง
แสนดี
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง
กันชนะ
เทศบาลตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา
แก้วนารี
เทศบาลตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา
ณ ลําปาง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง อําเภองาว
ภูบรรทัด
เทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภองาว

- 2เริ่มประชุม เวลา 14.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง โดยคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปางได้
เห็นชอบแล้ว เนื่องจากกระผมติดราชการ จึงขอมอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดําเนินการประชุมแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัดประชุม
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น
4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยเมื่อวันที่ 8
เมษายน 2556 โดยไม่มีการแก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ มีมติในที่ประชุมเรื่องการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัด มท. ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. และเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันทั้งจังหวัด เพื่อให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันในการเสนอรายการการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยในที่ประชุมได้สรุปมติ ดังนี้
1) การจัดตั้งคําของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดําเนินการล่วงหน้าในระยะเวลา 1
ปี เมื่อกระทรวง ICTประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทําให้วงเงิน
งบประมาณหรือราคาค่าครุภัณฑ์ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณของ อปท.ไม่ตรงกับเกณฑ์ราคากลางฯ
ของกระทรวง ICTจึงขอมติที่ประชุมให้ อปท.ยังคงใช้ราคาตามเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
เนื่องจากในการแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทั้งนี้ จะได้ประสานกับ มท.เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์พิวเตอร์ของกระทรวงICT
2) เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ของส่วนราชการ หน่วยงานที่
เสนอขอ ยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการแจ้งเวียนทุกส่วนราชการ
หน่วยงาน ในสังกัดกระกรวงมหาดไทย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3) กรณีที่ราคาตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวง ICT ส่วนราชการ หน่วยงานจะระบุราคาที่
จัดหาตามราคากลางไว้ ทําให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ ยากต่อการพิจารณากลั่นกรอง เห็นควรให้ส่วน
ราชการ หน่วยงานจัดสงใบเสนอราคา (กรณีสามารถหาได้) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งราคาที่
จัดหาอาจจะต่ํากว่าราคากลางที่กระทรวง ICT กําหนดไว้ ซึ่งถือว่าส่วนราชการ หน่วยงานได้ดําเนินการ
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีจํานวน 15 หน่วยงาน
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน
๔ รายการ งบประมาณ ๑๑๗,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ างานกลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ จํ านวน ๔ รายการ
งบประมาณ ๑๑๗,๒๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ ๑๔,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท
4.1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (หน้าจอไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘
ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
4.1.1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที) (กองคลัง)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๗ ในราคา
เครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท
4.1.1.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑,๗๐๐ บาท
จํานวน ๖ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๐,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกําหนด จํานวน 3
รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 1-3 : เห็นชอบให้
ดําเนินการจัดหา รายการที่ 4 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานปรับเข้าตามหลักเกณฑ์
ICT ข้อ 52 (เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) ในราคาที่จัดหาได้ 1,700 บาท
จึง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ ทศบาลเมื อ งเขลางค์น คร ดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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มติที่ประชุม

4.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย
อําเภอสบปราบ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ
งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท คือ เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังค์ชั่น (กองคลัง) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดหาในราคาเครื่องละ ๑๔,๐๐๐ บาท จํานวน
๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นคือ ไม่เห็นชอบให้
ดําเนินการจัดหา ซึ่งให้หน่วยงานเขียนเหตุผลความจําเป็นในการจัดหาอุปกรณ์ โดยเปรียบเทียบ
กับ Spec ในราคากลางของกระทรวง ICT เพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ
จังหวัดในคราวต่อไป
จึงมีมติไม่เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ และให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาค
พัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕
รายการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.1.3.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๙ ในราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวม
งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.1.3.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๒ ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน
๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

- 54.1.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.1.3.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ ในราคาเครื่องละ
๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
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มติที่ประชุม

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 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้
หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารในโครงการ อุปกรณ์ที่จัดหานั้น ทดแทนของเดิมหรือจัดหาใหม่
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบุ ญนาคพั ฒนา ดํ าเนิ นการจั ดซื้ อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด
ตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบ้ านค่ า ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑
รายการ งบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๒๕ หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ ในราคาเครื่องละ
๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานให้
หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารในโครงการ โดยสํารวจของเดิมมีจํานวนเท่าไร ใช้มาแล้วกี่ปี ทดแทน
ของเดิมหรือจัดหาใหม่
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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มติที่ประชุม

4.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๓๓,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลวังพร้าว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ า งานกลั่ นกรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อคอมพิ วเตอร์ จํ า นวน ๒ รายการ
งบประมาณ ๓๓,๓๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) (หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๙ ในราคาเครื่องละ ๒๙,๘๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวม
งบประมาณ ๒๙,๘๐๐ บาท
4.1.5.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๗ ราคา
เครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2
รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําศาลา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลนาแก้ว อําเภอ
เกาะคา จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔,๒๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลนาแก้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ
งบประมาณ 4,2๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ
เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๔ ในราคาเครื่องละ ๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๔,๒๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานสํารวจ
อุปกรณ์เดิมทีม่ ีใช้ โดยระบุวา่ มีจํานวนเท่าไร ใช้มาแล้วจํานวนกี่ปี
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลนาแก้ว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้
พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

- 74.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่
พัฒนา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ ๑๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปด
ร้อยบาทถ้วน)
เลขานุการ

มติที่ประชุม

องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบั ติ งานต่ อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่อขอความเห็น ชอบในการจั ด ซื้ อคอมพิ ว เตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๒,๘๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.7.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๕ ในราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท
4.1.7.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A๓ โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๖ ในราคาเครื่อง
ละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 2 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 1 เห็นชอบให้
ดำเนินการจัดหา รายการที่ 2 เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานระบุการนําไปใช้ในส่วน
งานไหน และให้เหตุผลในการซื้ออุปกรณ์ทจี่ ัดหา
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด
อําเภอแม่เมาะ จํานวน ๗ รายการ งบประมาณ ๑๒๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๗
รายการ งบประมาณ ๑๒๐,๘๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.1.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

- 84.1.8.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สําหรับสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ ในราคาเครื่องละ
๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
4.1.8.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑ ในราคาเครื่องละ
๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
4.1.8.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๕ ในราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท
4.1.8.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๒๕ หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ ใน
ราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท
4.1.8.7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐
บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 7 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง
อําเภองาว จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓
รายการ งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.1.9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ต บุ้ค สําหรั บสํ านั กงาน โดยมี คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ ในราคาเครื่องละ
๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐บาท
4.1.9.3 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

- 9มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายรายการที่ 1-3
เห็นชอบให้ดําเนินการจัดหา รายการที่ 2 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานเพิ่มเติมเหตุผล
การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานสํานักงาน
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.1.10 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
บ้านแหง อําเภองาว จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๘๘,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔
รายการ งบประมาณ ๘๘,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๘ และจัดหาในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ
๒๒,๐๐๐ บาท
4.1.10.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๙ และจัดหาในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.1.10.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที)โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๗ และ
จัดหาในราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
4.1.10.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๒ และจัดหาในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํ า นวน 4 รายการ และคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม คื อ รายการที่ 3-4
เห็นชอบให้ดําเนินการจัดหา รายการที่ 1-2 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานระบุการ
นําไปใช้ในส่วนงานไหน และให้เพิ่มเติมเหตุผลการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล

-10จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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4.1.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภอ
งาว จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๙๙,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลหลวงใต้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ ๙๙,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (หน้าจอไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘
ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
4.1.11.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ ในราคาเครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
4.1.11.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A๓ โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๖ ในราคาเครื่อง
ละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท
4.1.11.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๓๐ หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๙ ในราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
4.1.11.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๒ ในราคาเครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ เห็นชอบในหลักการ
แต่ให้หน่วยงานระบุการนําไปใช้ในส่วนงานไหน และให้สํารวจอุปกรณ์เดิมที่มีใช้ โดยระบุว่ามี
จํานวนเท่าไร ใช้มาแล้วจํานวนกี่ปี
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลหลวงใต้ ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
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4.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน
จํานวน ๗ รายการ งบประมาณ ๑๔๘,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลล้อมแรด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๗ รายการ
งบประมาณ ๑๔๘,๗๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนือ่ งจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรั บสํานักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว )
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
4.1.12.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.1.12.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ ในราคาเครื่องละ
๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 36,๐๐๐ บาท
4.1.12.4 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VAโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน
๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
4.1.12.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๕ ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐
บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๗,๒๐๐ บาท
4.1.12.6 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๗ ใน
ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.1.12.7 จอภาพชนิดแบบ LED หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๐ ใน
ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 7 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ เห็นชอบใน
หลักการ แต่ให้หน่วยงานปรับแก้ไขในเอกสาร โดยระบุข้อประเภทตามเกณฑ์กระทรวง ICTและ
สํารวจอุปกรณ์เดิมที่มีใช้ โดยระบุว่ามีจํานวนเท่าไร ใช้มาแล้วจํานวนกี่ปี
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลล้อมแรด ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
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4.1.13 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของ เทศบาลตํ าบลห้ างฉั ตร อํ าเภอ
ห้างฉัตร จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๕๘,๑๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลห้างฉัตร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ รายการ
งบประมาณ ๕๘,๑๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (หน้าจอไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
4.1.13.2 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๕ ในราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐
บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท
4.1.13.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๓๐ ๒๕ หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ ใน
ราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท
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 และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม เห็นชอบในหลักการ แต่
ให้หน่วยงานปรับแก้ไขในโครงการใน (ข้อ 9) ลักษณะงานหรือระบบงานที่ใช้ และ (ข้อ 10) เปรียบเทียบ
อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลห้างฉัตร ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.1.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๖๘,๕๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
๒ รายการ งบประมาณ ๖๘,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
(สํานักปลัด๒, กองคลัง๑, ส่วนโยธา๑) (หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐
บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

-134.1.14.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A๓
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๖ ในราคา
เครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๕๐๐ 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
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 2 รายการ และคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม คื อ
เห็นชอบให้ดําเนินการจัดหา แต่ให้หน่วยงานพิจารณาในรายการที่ 1 (คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน ในส่วนโยธาฯ) ว่าเหมาะสมกับการใช้งานในอนาคตด้วยว่าคุ้มค่าหรือไม่ หากแต่ไม่ใช่
การประหยัดอย่างเดียว
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติท่ปี ระชุม

4.1.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๓๑,๓๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
๒ รายการ งบประมาณ ๓๑,๓๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.15.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
(สํานักปลัด กองคลัง) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๓,๙๕๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๗,๙๐๐บาท
4.1.15.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
(สํานักปลัด กองคลัง) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๒ ในราคาเครื่อง
ละ ๑,๗๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๔๐๐ 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
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 2 รายการ และคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม คื อ
เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารในโครงการ โดยสํารวจของเดิมมีจํานวน
เท่าไร ใช้มาแล้วกี่ปี ทดแทนของเดิมหรือจัดหาใหม่ และให้เหตุผลในการใช้งาน
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุ ปกรณ์ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ กรายการ แต่ ให้ หน่วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

-14ระเบียบวาระที่ ๕

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) จํานวน 5 หน่วยงาน ดังนี้
5.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๙๑,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
๓ รายการ งบประมาณ ๙๑,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ ตบุ้ค สําหรับงานสํ านั กงาน (สํานักปลัด ) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ ในราคาเครื่อง
ละ ๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
5.1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
(สํานักปลัด) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑๔,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท
5.1.1.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA (สํานักปลัด) ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดหาในราคาเครื่องละ ๑,๗๐๐ บาท
จํานวน ๑๐ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 2 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการ
ที่ 1-2 : เห็นชอบให้ดําเนินการจัดหา รายการที่ 3 : เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงาน
ปรับเข้าตามหลักเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

5.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว
จํานวน ๖ รายการ งบประมาณ ๑๖๘,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๖ รายการ
งบประมาณ ๑๖๘,๙๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-155.1.2.1 เครื่ องคอมพิ วเตอร์โ น้ตบุ้ค สําหรั บงานสํ านักงาน โดยมีคุ ณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ ในราคาเครื่องละ ๑๘,๐๐๐
บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท
5.1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (หน้าจอไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๙
ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
5.1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘
ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
5.1.2.4 เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๔ ในราคาเครื่องละ ๔,๒๐๐ บาท
จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท
5.1.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๗ ในราคาเครื่อง
ละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
5.1.2.6 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๖ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 6
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ เห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานปรับ
แก้ไขเอกสารในโครงการ ข้อ 9-11 โดยเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้งานของอุปกรณ์และบุคลากรที่มีอยู่
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่ คณะทํ างาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

5.1.3 การพิ จารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของสํานั กงานโยธาธิ การและผังเมือง
จังหวัดลําปาง จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๔๖,๑๙๐ บาท (สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
๒ รายการ งบประมาณ ๔๖,๑๙๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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5.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘
ในราคาเครื่องละ ๑๙,๖๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๙,๒๐๐ บาท
5.1.3.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 (Inkjet printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๖ ในราคาเครื่อง
ละ ๖,๙๙๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖,๙๙๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 2 รายการ และหน่วยงานขอเพิ่มอุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องสํารองไฟฟ้า ซึ่ง
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

5.1.4 การพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ลํ า ปาง
จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
สํานักงานจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ
งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท คือ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kva (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) ใช้ในกลุ่มงานข้อมูล
เครื่อง server GIS โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๕๖ ในราคาเครื่องละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1
รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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เลขานุการ

มติที่ประชุม

5.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอ
แม่ทะ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้าน
บาท คือ เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ
๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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