รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 4/ ๒557
วันศุกร์ ที่ 5 กันยายน ๒๕๕7 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสําเริง
ไชยเสน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
ประธาน
2 นางศุกลรัตน์
จันทร์มณี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สํานักงานจังหวัดลําปาง
3. นายศักดิ์ชัย
ศรีมากรณ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
4. นายทวีศักดิ์
วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
5. น.ส.เบญจวรรณ วงค์ลือโลก นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
6. นายวิชัย
ประทีปทิพย์ สถิติจังหวัดลําปาง
7. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายถาวร
จันทร์ต๊ะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมพร
2. นางธราภรณ์
3. นางธนัชชา
4. นางสนันตน์ชินา
5. นางสาววรลักษณ์
6. นายสุนทร
7. นางสาวนริศรา
8. นายเฉลิมเกียรติ
9. นายมณฑล
10. น.ส.มัณฑณา
11. จสต.ชัยพร
12. นางชมพูนุท
13. นางสรัลดา
14. นางรุ่งรวี
15. นายคฑาวุธ
16. น.ส.ศิริรัตน์
17. พ.อ.ท.ดํารงกิจ
18. จอ.จิรศักดิ์
19. นางรจนา
20. น.ส.คัทลียา
21. น.ส.สงวนวงค์
22. นางนงคราญ
23. นางสุดที
24. นางณัฐนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ชรก.สํานักงานจังหวัดลําปาง

วะเท
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
ปักษาจันทร์ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
วีระน้อย
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
แก้วคําอ้าย เทศบาลนครลําปาง
เมธาจารย์ เทศบาลนครลําปาง
ปัญโญคํา
เทศบาลนครลําปาง
หงสกุล
เทศบาลนครลําปาง
ไชยแก้ว
เทศบาลนครลําปาง
ภู่ทอง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ชุ่มอินจักร เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
บุญเกียรติสกุล องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
ก้อนทอง
เทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง
แสนมโนวงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง
อวดสม
เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
อินต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา
วงค์วิวัฒน์ เทศบาลตําบลปางหลวง อําเภอเกาะคา
บ่อเงิน
เทศบาลตําบลปงเตา อําเภองาว
ศรีใส
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว
น้อยปลูก
องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม
ฝั้นแก้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม
ตลับนาค
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม
เถินบุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน
แก้วพิลา
เทศบาลตําบลเวียงมอกอําเภอเถิน
องค์บัว
เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน

-225. น.ส.ชันยธรณ์
26. นางวันเพ็ญ
27. น.ส.รัตนาภรณ์
28. นางรณิศรา
29. นายภูกิจ
30. นายประกาศิต
31. นายนที
32. นายอดิศักดิ์
33. นางศิริวรรณ
34. นายกฤษฏา
35. นางศุภกร
36. น.ส.กุลที
37. นางนฤมล
38. น.ส.ทัศนีย์
39. น.ส.ชญาพรรชน์
40. น.ส.ชวิดา
41. น.ส.นงนุช
42. นางนิตยา
43. น.ส.รัตติยากร
44. นายเกรียงไกร
45. น.ส.กฤษญา
46. นางภัณฑิราพร
47. นางไอลดา
48. นางอรพรรณ
49. นายอรรถพล
50. นายกนก
51. นายเกษฎา
52. นายบุรชัย
53. นาย อนุสรณ์
54. น.ส.ทิพย์สุดา
55. นายชัยยุตม์
56. นายเอกพล

สุริยะ
เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน
พวงทอง
เทศบาลตําบลแม่วะ อําเภอเถิน
ฟองคํา
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ
ทองมี
เทศบาลตําบลป่าตันนาครัวอําเภอแม่ทะ
ศรีทองสุข เทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ
สมจิตต์
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ อําเภอวังเหนือ
อ่อนน้อม
เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ
ทานันท์
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร
แสนพิมพ์
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร
เทพภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร
เครือระยา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร
สุริวงษ์
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อําเภอห้างฉัตร
จันทร์ต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม
อะทะจา
เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
สวัสดิ์เนาวกิตติ องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน
จันทร์ตาฝั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน
ทะเนาศรี
องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน
สุขสม
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
ลังกาไชย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
จะวะนะ
เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอแม่ทะ
มาลา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว
คําคง
เทศบาลตําบลเมือยาว อําเภอห้างฉัตร
โสดี
เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ
ธัญธราคง เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ
อุทุมพร
องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ
การมี
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
มาธุระ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อินทรชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่นชม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อ่อนหวาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สวัสดิ์คีรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ปันอินวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ ตามมติที่ประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง

-3โดยคณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปางได้เห็นชอบแล้ว
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕๗
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัด
ประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯได้จัดทํารายงานการประชุม และ
จัดส่งให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
- ไม่มี
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านมีจํานวน 37 หน่วยงาน
4.1 การพิ จารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของสํานั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดลําปาง
จํานวน๑๑ รายการ งบประมาณ ๗๑๕,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑๑ รายการ
งบประมาณ ๗๑๕,๗๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑* (หน้าจอไม่
น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๖ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท
4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (หน้าจอไม่น้อย
กว่า ๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๙ ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
4.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗ ในราคา
เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท
4.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั่นโดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๓ ในราคาเครื่องละ
๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

-44.1.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๒๕ หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ ใน
ราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ๕,๕๐๐ บาท
4.1.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๔ ในราคาเครื่องละ
๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ๑๒,๖๐๐ บาท
4.1.7 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๒๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท
4.1.8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๖ ใน
ราคาเครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๘ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท
4.1.9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๐ ใน
ราคาเครื่องละ ๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
4.1.10 สแกนเนอร์ สํ าหรั บงานเก็ บเอกสารระดั บศู นย์ บริ การ แบบที่ 2โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๘ ในราคา
เครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท
4.1.11 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๙ ในราคา
เครื่องละ ๓,๘๐๐ บาท จํานวน ๑๗ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน
๑๑ รายการ คือ รายการที่ 2-11 เห็นชอบให้ดําเนินการจัดหา รายการที่1 ให้หน่วยงาน
แก้ไขโดยเขียนชื่ออุปกรณ์ให้ถูกต้องเอกสารโครงการ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ สํ านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดลํ าปาง ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.2 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลเมื องเขลางค์ นคร
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน ๒
รายการ งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-54.2.1 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๔ ในราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท
4.2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๗
ในราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๒ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๘๐,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๘๐,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙ ในราคาเครื่อง
ละ ๓๐,๐๐๐บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.3.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ ๓๕ ในราคาเครื่องละ
๔,๓๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท
4.3.3 ชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การสํ าหรั บเครื่ องไมโครคอมพิ วเตอร์ โ ดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๙
ในราคาเครื่องละ ๓,๘๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๗,๖๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๓ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลต้นธงชัย ดําเนินการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการทีเ่ สนอขอได้ทกุ รายการ
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มติที่ประชุม

4.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๔๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๔๔,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ 15,0๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๔,๙๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง
รวมงบประมาณ ๔๔,๗๐๐ บาท
4.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙ ในราคาเครื่อง
ละ 30,0๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๒๙,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ
๒๙,๕๐๐ บาท
4.4.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ
3,0๐๐ บาท และจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ ๒,๙๐๐ บาท จํ านวน ๖ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๑๗,๔๐๐ บาท
4.4.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํ าสําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๓
ในราคาเครื่องละ 53,0๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๕๒,๙๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง
รวมงบประมาณ ๕๒,๙๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่ งคณะทํ างานกลั่นกรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ดําเนินการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการทีเ่ สนอขอได้ทกุ รายการ
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4.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอ
เกาะคา จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลเกาะคา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ รายการ
งบประมาณ ๑๙,๓๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-74.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.5.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ ๓๕ ในราคาเครื่ องละ
๔,๓๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจั ดซื้อคอมพิ วเตอร์แ ละอุ ปกรณ์ ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารกํ าหนด จํ านวน ๒ รายการ ซึ่ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเกาะคา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.6 การพิจารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เทศบาลตํ าบลลํ าปางหลวง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๔,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลลําปางหลวง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

4.7 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
บ้านอ้อน อําเภองาว จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๑๗,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ

-8ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒2,๐๐๐บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 21,๐๐๐บาท
จํานวน ๕ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท
4.7.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองคลังและกองช่าง)โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,4๐๐บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวม
งบประมาณ ๗,๒๐๐ บาท
4.7.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘ในราคาเครื่อง
ละ ๕,5๐๐ บาทและจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,3๐๐บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ
๕,๓๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๓ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.8.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๕ ในราคาเครื่อง
ละ ๒๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
4.8.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๒ ในราคาเครื่อง
ละ ๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๒ รายการ ซึ่งคณะทํ างานกลั่นกรองฯ ได้

-9พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.9 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
เมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๓๓,๕๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๓๓,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
4.9.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๗
ในราคาเครื่องละ 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 แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารกํ าหนด จํ านวน ๒ รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลบ้านสา อําเภอ
แจ้ห่ม จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑๙๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ้านสา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ รายการ
งบประมาณ ๑๙๓,๓๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

-10และการสื่ อ สารข้ อ ๙ ในราคาเครื่ องละ ๒๙,๐๐๐บาท จํ านวน ๕ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๑๔๕,๐๐๐บาท
4.10.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๕ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.10.3 เครื่ องพิ มพ์ชนิ ดเลเซอร์ /ชนิ ด LED
ขาวดํ า (25หน้ า/นาที ) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘
ในราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท
4.10.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (34
หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๔๐ ในราคาเครื่องละ ๑๙,๘๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท
4.10.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๖
ในราคาเครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๕ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลบ้านสา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.11 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
ปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งานต่ อคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นอํ า นาจของคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ที่ จ ะพิ จ ารณา เนื่ อ งจากจํ า นวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
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เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

4.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่ถอด อําเภอเถิน จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.12.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙ ใน
ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.12.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11 ในราคาเครื่อง
ละ 25,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2๕,๐๐๐ บาท
4.12.3 เครื่องชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๔๐ ในราคาเครื่องละ 19,9๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,0๐๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 15,0๐๐ บาท
4.12.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๒ ในราคาเครื่องละ
๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน ๔ รายการ และคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 2-4 เห็นชอบให้ดําเนินการจัดหา และรายการที่ 1 ให้แยก
อุปกรณ์เครื่องสํารองไฟออกมาจากรายการ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด อําเภอห้างฉัตรดําเนินการจัดซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการแต่ให้หน่วยงานแก้ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่ปะ อําเภอเถิน จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ 118,3๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ 118,3๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-124.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.13.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๐ ในราคาเครื่อง
ละ ๑8,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ
๓๔,๐๐๐ บาท
4.13.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ ๓๕ ในราคาเครื่ องละ
๔,๓๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท
4.13.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘ ในราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท
จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
4.13.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๕ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมี มติ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่ วนตําบลแม่ปะ ดําเนินการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอ
เถิน จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลเวียงมอก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕
รายการ งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.14.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑4,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง
รวมงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท
4.14.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๒ ในราคาเครื่องละ
๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท

-134.14.1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึ ก (Inkjet) โดยมีคุ ณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๔ ในราคาเครื่องละ
๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๕ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท
4.14.1.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 43
ในราคาเครื่องละ ๕3,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 53,๐๐๐ บาท
4.14.1.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่ องละ ๓,๐๐๐ บาท และ
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 1,7๐๐ บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๕ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเวียงมอก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอ
เถิน จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๒๑๐,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่มอก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ รายการ
งบประมาณ ๒๑๐,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่ าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.15.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 14,0๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง
รวมงบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท
4.15.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๘ ใน
ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
4.15.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๙ ในราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 33,๐๐๐ บาท
4.15.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 2 (40
หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๔๑ ในราคาเครื่องละ ๔๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท
4.15.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๖
ในราคาเครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท

-14มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๕ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่มอก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.16 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่วะ อําเภอเถิน จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ อําเภอเถิน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว
การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A3 โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๓ ในราคาเครื่องละ ๕3,๐๐๐บาท และหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคาเครื่องละ 50,0๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมี มติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตํ าบลแม่ วะ ดํ าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนไฟ อําเภอแม่ทะ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑
รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ

-15จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.18 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว
อําเภอแม่ทะ จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เทศบาลตํ าบลป่ าตั นนาครั ว ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.18.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารข้ อ ๙ ในราคาเครื่ องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํ านวน ๒ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๖๐,๐๐๐ บาท
4.18.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารกํ าหนด จํ านวน ๒ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่ นกรองฯ ได้พิจารณาแล้ วเห็ นว่าได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.19 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ
จํานวน ๑๐ รายการ งบประมาณ ๒๒๙,๒๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่ทะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน ๑๐
รายการ งบประมาณ ๒๒๙,๒๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.19.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑ ในราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
4.19.2 ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
(Server) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๖๐ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท

-164.19.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๒๙
ในราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
4.19.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
4.19.5 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารข้ อ ๙ ในราคาเครื่ องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท
4.19.6 เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๓ ในราคาเครื่องละ ๕,๑๐๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๑๐๐ บาท
4.19.7 เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สําหรับกระดาษA3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๖
ในราคาเครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท
4.19.8 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารข้ อ ๘ ในราคาเครื่ องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๒๒,๐๐๐ บาท
4.19.9 เครื่ อ งพิ ม พ์ multifunction
ชนิ ด ฉี ดหมึ ก ขนาด A4 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๔
ในราคาเครื่องละ ๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๒,๖๐๐ บาท
4.19.10 เครื่องพิมพ์เงเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา ขนาด A4 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘ ในราคาเครื่อง
ละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่น กรองฯ ได้พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารกํา หนด จํานวน ๑๐ รายการ ซึ่งคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ ได้
พิจารณาแล้ วเห็ นว่ าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่ทะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.20 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้
อําเภอวังเหนือ จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๕๕,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์

-17จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๕๕,๔๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.20.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗ ใน
ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
4.20.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน (ไม่รวมจอภาพ) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ
๑๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
4.20.3 เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก /ชนิ ด สี ( 20 หน้ า /นาที ) ชนิ ด ขาวดํ า (25
หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๔๔ ในราคาเครื่องละ ๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท
4.20.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๔ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารตําบลวังใต้ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.21 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
วังเหนือ อําเภอวังเหนือ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔๗,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔๗,๔๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๑
ในราคาเครื่องละ ๒5,0๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๒๓,๗๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง
รวมงบประมาณ ๔๗,๔๐๐บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารตําบลวังเหนือ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้
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4.22 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลวั งเหนื อ
อําเภอวังเหนือ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลวังเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน ๑
รายการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
สี แบบ Network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๒
ในราคาเครื่องละ ๑๘,๐๐๐บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลวังเหนือ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้
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4.23 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.23.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๔,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
4.23.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1 * โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๘ ใน
ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.23.3 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ ๔๖ ในราคาเครื่ องละ
๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
4.23.4 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๙
ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี

-19สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๔ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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4.24 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล
อําเภอห้างฉัตร จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๗๒,๔๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๗๒,๔๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.24.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารข้ อ ๘ ในราคาเครื่ องละ ๒๒,๐๐๐บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๒๒,๐๐๐ บาท
4.24.2 เครื่ อ งพิ ม พ์ ชนิ ด เลเซอร์ / ชนิ ด LED
สี แบบ Networkโดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๒
ในราคาเครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
4.24.3 เครี่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๔ ในราคาเครื่อง
ละ ๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท
4.24.4 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๐
ในราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท
4.24.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท และ
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑,๗๐๐ บาท จํานวน ๑๐ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๕ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.25 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เสริมกลาง อําเภอเสริมกลาง จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๖,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.25.1 คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ ค สํ าหรับงานสํ านักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๐ ในราคาเครื่องละ
๑๘,๐๐๐บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐บาท
4.25.2 เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สําหรับกระดาษ A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๖
ในราคาเครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๕๐๐บาท
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คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๒ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.26 การพิจารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลเสริ มงาม
อําเภอเสริมกลาง จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๕๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลเสริมงาม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔
รายการ งบประมาณ ๑๕๘,๔๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.26.1 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๙
ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.26.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๓ ในราคาเครื่องละ ๕,๑๐๐
บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๐,๔๐๐ บาท
4.26.3 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙
ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
4.26.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๙
ในราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

-21มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๔ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเสริมงาม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.27 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอ
แม่เมาะ จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ รายการ
งบประมาณ 217,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ พิจารณาแล้ว การจั ดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.27.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๘ ใน
ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.27.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๙
ในราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.27.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๕
ในราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
4.27.4 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙ ใน
ราคาเครื่องละ ๓0,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๔ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.28 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์

-22จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.29 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
แจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.29.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.29.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สําหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๒ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.30 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน
13 รายการ งบประมาณ ๑,880,๘4๒.68 (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)
เทศบาลนครลํ าปาง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 13
รายการ งบประมาณ ๑,880,๘4๒.68 บาท ซึ่ งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจั ดซื้อ

-23ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.30.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑4,๐๐๐บาท จํานวน
62 เครื่อง รวมงบประมาณ 868,๐๐๐ บาท
4.30.2 พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (การจัดทําระบบ
แผนทีร้องทุกข์ของระบบศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 60,๐๐๐บาท จํานวน 1 ระบบ
รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.30.3 พัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลําปาง (ไทย อังกฤษ จีน) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา
95,0๐๐ บาท รวมงบประมาณ 95,0๐๐บาท
4.30.4 การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเทศบาลนครลําปาง ประจําปี
2557 โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในราคา 480,0๐๐ บาท รวมงบประมาณ 480,0๐๐บาท
4.30.5 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน
แสนเมืองมูล) แบบ share bandwidth ความเร็วดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 30 Mbps
ความเร็วอัพโหลด ไม่น้อยกว่า 3 Mbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 2,568 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 30,816 บาท/ปี
4.30.6 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญ
ทวงศ์อนุกูล) แบบ share bandwidth ความเร็วดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 30Mbps
ความเร็วอัพโหลดไม่น้อยกว่า 3 Mbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 2,568 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 30,816 บาท/ปี
4.30.7 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้าน
ศรีบุญเรือง) แบบ share bandwidth ความเร็วดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 30 Mbps
ความเร็วอัพโหลดไม่น้อยกว่า 3 Mbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 3,852 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 46,224 บาท/ปี
4.30.8 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่า
รวก) แบบ share bandwidth ความเร็วดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 30 Mbps ความเร็วอัพ
โหลดไม่น้อยกว่า 3 Mbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 1,๒8๔ บาท/เดือน จํานวน
๑2 เดือน รวมงบประมาณ 15,408 บาท/ปี
4.30.9 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิริ
นาวินวิทยา) แบบ share bandwidth ความเร็วดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 30 Mbps
ความเร็วอัพโหลดไม่น้อยกว่า 3 Mbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตาม

-24เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 1,๒8๔ บาท/
เดือน จํานวน ๑2 เดือน รวมงบประมาณ 15,408 บาท/ปี
4.30.10 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงห้องสมุดประชาชน เทศบาล
นครลําปาง แบบ share bandwidth ความเร็วดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า40 Mbps ความเร็ว
อัพโหลดไม่น้อยกว่า 5 Mbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคา 5,348.93
บาท/เดือน จํานวน ๑2 เดือน รวมงบประมาณ 64,178.16 บาท/ปี
4.30.11 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาก่วม
ใต้ แบบ share bandwidth ความเร็วดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 10 Mbps ความเร็วอัพ
โหลดไม่น้อยกว่า 512 kbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคา 640.93 บาท/
เดือน จํานวน ๑2 เดือน รวมงบประมาณ 7,691.16 บาท/ปี
4.30.12 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดง
ม่อนกระทิง แบบ share bandwidth ความเร็วดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 10 Mbps
ความเร็วอัพโหลดไม่น้อยกว่า 512 kbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคา
640.93 บาท/เดือน จํานวน ๑2 เดือน รวมงบประมาณ 7,691.16 บาท/ปี
4.30.13 เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
เชียงราย) แบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศไม่น้อยกว่า 8 Mbps ความเร็วนอก
ประเทศไม่น้อยกว่า 4 Mbps (งบประมาณปี 2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคา 12,016.10
บาท/เดือน จํานวน ๑2 เดือน รวมงบประมาณ 144,193.20 บาท/ปี
มติที่ประชุม

เลขานุการ

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 12 รายการและ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 5-13 เห็นชอบในหลักการแต่
ให้หน่วยงานจัดกลุ่มรายการมาเสนอใหม่ ส่วน รายการที่ 1 หน่วยงานขอยกเลิกการจัดซื้อ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.31 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลบ่ อแฮ้ ว
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน ๒๑ รายการ งบประมาณ ๑,๑๑๗,๘๙๒.๕๒ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน ๒๑
รายการ งบประมาณ ๑,๑๑๗,๘๙๒.๕๒ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้ อ
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การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.31.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองแผน งาน
ทะเบี ย น) (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙ ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน
๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.31.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๗
ในราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
4.31.3 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA 600 w โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ ๕๓ ในราคาเครื่ องละ
๕,๑๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๑๐๐ บาท
4.31.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๙ ในราคาเครื่องละ ๒๕,๙๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๕,๙๐๐ บาท
4.31.5 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองคลัง) (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙ ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
28,๐37.38 บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ 84,112.14 บาท
4.31.6 เครื่องชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (35
หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๔๐ ในราคาเครื่องละ 19,9๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๙,๖๒๖.๑๗
บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๙,๒๕๒.๓๔ บาท
4.31.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๑
ในราคาเครื่องละ 27,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๒๕,๒๓๓.๖๔ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๕,๒๓๓.๖๔ บาท
4.31.8 ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
(Server) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๖๐ ในราคาเครื่องละ 2๐,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๘,๖๙๑.๕๙ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๖๙๑.๕๙ บาท
4.31.9 ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับงานทะเบียนราษฎร์ (จํานวน 5 รายการ)
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และจัดหาได้ในราคา ๖๕๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ ๖๕๙,๐๐๐ บาท
4.31.10 ระบบคําสั่งควบคุมการทํางาน Software (จํานวน 8 รายการ) โดย
ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
จัดหาได้ในราคา ๑๙๗,๑๐2.80 บาท จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ ๑๙๗,๑๐2.80 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี

-26สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๘ รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 ระบบ (13 รายการ) และ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 1,4-5 ให้หน่วยงานแก้ไขปรับ
ราคาให้เหมือนกันทุกส่วนงาน
จึง มี ม ติ เ ห็น ชอบให้เทศบาลตํ าบลบ่ อแฮ้ว ดํ าเนิ นการจัดซื้ อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ กรายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.32 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน ๖ รายการ งบประมาณ ๖๒,๐๑๐ บาท (หกหมื่นสองพันสิบบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารตํ าบลบ่ อแฮ้ ว ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๖ รายการ งบประมาณ ๖๒,๐๑๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.32.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.32.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๗
ในราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
4.32.3 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
4.32.4 เครื่องอิงค์เจ็ท 3 in 1 (Print/Scan/Copy) ระบบติดตั้งแท้งค์ โดยไม่
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๔,๙๙๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๙,๙๘๐ บาท
4.32.5 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบติดตั้งแท้งค์ โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
๓,๙๙๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๙๙๐ บาท
4.32.6 กล้องวงจรปิด ชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดย
ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๑,๗๗๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๓,๕๔๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางาน

-27กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารตําบลบ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.33 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลศาลา อําเภอ
เกาะคา จํานวน ๑ ระบบ (16 รายการ) งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลศาลา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ
งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่ าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท คือ ระบบบันทึกข้อมูลกล้อง cctv โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา ๔๓๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน ๑ ระบบ และคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานแยกอุปกรณ์ CCTV ที่อยู่ในคุณลักษณะตามเกณฑ์ ICT
และแยกอุปกรณ์เครื่องสํารองไฟ ปรับเข้าตามเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลศาลา ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.34 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๐๑,๐๖๑.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๐๑,๐๖๑.๕๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การ
จั ด ซื้ อ ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นอํ า นาจของคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ ที่ จะพิ จารณา เนื่ องจากจํ านวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใย
นําแสง TOT Fiber 2 U โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคา ๑๐๑,๐๖๑.๕๐ บาท จํานวน ๑ ระบบ รวม
งบประมาณ ๑๐๑,๐๖๑.๕๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํ านวน ๑ รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
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รับประกัน
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลใหม่ พั ฒนา ดํ าเนิ นการจั ดซื้ อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.35 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปงเตา อําเภองาว จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๕๖,๙๔๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เลขานุการ

องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลปงเตา ได้เ สนอเรื่ อ งการจัด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๕๖,๙๔๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.35.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.35.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๘ ใน
ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.35.3 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙ ใน
ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
4.35.4 Internet
ความเร็วสูง Fiber
2U
สายใยแก้วนําแสง
Download/Upload-40/5 โดยไม่ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคา ๓,๗๔๕/เดือน จํานวน ๑๒ เดือน
รวมงบประมาณ ๔๔,๙๔๐ บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารตําบลปงเตา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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4.36 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เวียงตาล อําเภอห้างฉัตรจํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๖๓,๕๓๙.๕๐ บาท (หกหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๖๓,๕๓๙.๕๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การ
จั ด ซื้ อ ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นอํ า นาจของคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ ที่ จะพิ จารณา เนื่ องจากจํ านวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.36.1 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 2 รายการ (จอ LCD และ
เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kva) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา ๘,๙๘๘ บาท รวมงบประมาณ
๘,๙๘๘ บาท
4.36.2 ติดตั้งระบบเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวน 4 รายการ (ค่า
จัดสร้างเครือข่าย OFC ระยะทาง 400 เมตร/อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
Wireless Access point 2.4 GHz 2 St/Media Converter/ค่าติดตั้งระบบฯ) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
จัดหาได้ในราคา ๕๔,๕๕1.50 บาท จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ ๕๔,๕๕1.50 บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๒ รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 1 ให้แยกอุปกรณ์เครื่องสํารองไฟเข้าราคาตามเกณฑ์ ICT
รายการที่ 2 ให้นําค่าติดตั้งออก โดยถัวเฉลี่ยรายการอื่น
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ดําเนินการจัดซื้อระบบ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ กรายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
4.37 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่สัน อําเภอห้างฉัตร จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๔๓,๔๗๖ บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๔๓,๔๗๖ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.37.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,0๐0
บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ๑๓,๘๙๐ บาท จํานวน ๑ เรื่อง รวมงบประมาณ ๑๓,๘๙๐ บาท
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ระเบียบวาระที่ 5

4.37.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๓๖ ในราคาเครื่องละ ๘,5๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ8,40๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท
4.37.3 ติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนําแสง พร้อมแชร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบ
ไวร์เลส โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและจัดหาได้ในราคา ๒๑,๑๘๖ บาท จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ ๒๑,๑๘๖ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 3 ไม่ให้เขียนค่าติดตั้ง โดยเขียนเป็นค่า
จัดหาและวางระบบฯ แทน
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการแต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
เรื่องอื่นๆ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในการปฏิบตั งิ าน (เพิ่มเติม) จํานวน 10 หน่วยงาน

เลขานุการ

5.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน ๙ รายการ งบประมาณ ๔๘๔,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๙ รายการ งบประมาณ ๔๘๔,๙๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารข้ อ ๘ ในราคาเครื่ องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํ านวน ๙ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๑๙๘,๐๐๐ บาท
5.1.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท

-315.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๑ ในราคาเครื่อง
ละ ๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
5.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๗
ในราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
5.1.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘
ในราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
5.1.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๔ ในราคาเครื่อง
ละ ๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท
5.1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ตแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารข้อ ๕๗ ในราคาเครื่องละ
๑๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท
5.1.8 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๗
ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
5.1.9 เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีแบบ Dot Matrix 24 หัวเข็ม โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๓๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
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คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๘ รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
5.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๙๘,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๕ รายการ งบประมาณ ๙๘,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-325.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
5.2.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท
5.2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๙
ในราคาเครื่องละ 11,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท
5.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Networkโดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๒ ในราคาเครื่อง
ละ ๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
5.2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
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คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๕ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นเสด็ จ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
5.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอ
เมืองแม่ทะ จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๘,๑๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ รายการ
งบประมาณ ๑๘,๑๙๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๔,๐๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
5.3.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ ๓๕ ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ ๔,๑๙๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวม
งบประมาณ ๔,๑๙๐ บาท
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คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๒ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
5.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านร้อง อําเภองาว จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๖ ในราคาเครื่อง
ละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นร้ อ ง ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
5.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิ วเตอร์ของเทศบาลตําบลเมืองยาว
อําเภอห้างฉัตร จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๐,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลเมืองยาว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน ๑
รายการ งบประมาณ ๒๐,๔๐๐บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVAโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๓ ในราคาเครื่องละ ๕,๑๐๐ บาท
จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๐,๔๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเมืองยาว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
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5.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอ
เมืองแม่ทะ จํานวน ๗ รายการ งบประมาณ ๑๐๐,๕๙๐ บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๗ รายการ
งบประมาณ ๑๐๐,๕๙๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารข้ อ ๘ ในราคาเครื่ องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๒๒,๐๐๐ บาท
5.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑ ในราคา
เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
5.6.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๓๖ ในราคาเครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท
5.6.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘
ในราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
5.6.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๓ ในราคาเครื่องละ ๕,๑๐๐
บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๐,๒๐๐ บาท
5.6.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ตแบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๘ ในราคาเครื่องละ 23,0
๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๙,๙๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ
๑๙,๙๐๐ บาท
5.6.7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ข้อ ๔๔ ในราคาเครื่องละ 4,20๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๑๙,๙๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๙๙๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๗ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลนาครัว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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5.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสิริราช อําเภอ
เมืองแม่ทะ จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๗๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลสิริราช ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ รายการ
งบประมาณ ๑๗๖,๙๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่ าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.7.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
กองคลังโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐บาท จํานวน ๙ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท
5.7.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ข้ อ ๘ ในราคาเครื่ องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวมงบประมาณ
๒๒,๐๐๐ บาท
5.7.1.3 เครื่องชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (35
หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๔๐ ในราคาเครื่องละ ๑๙,๙๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๙,๙๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๓ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึง มี มติ เ ห็ น ชอบให้ เ ทศบาลตํ า บลสิ ริร าช ดํ า เนิ น การจัด ซื้อ คอมพิว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
5.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นายาง อําเภอสบปราบ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕,๖๘๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕,๖๘๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใยนําแสง TOT
Fiber 2 U
ความเร็ว 30/3 โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคา ๒,๑๔๐บาท จํานวน ๑๒ เดือน รวม
งบประมาณ ๒๕,๖๘๐บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๑ รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
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5.9 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของสํ านั กงานจั งหวั ดลํ าปาง
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๙๖,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
สํานักงานจังหวัดลําปางได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒
รายการ งบประมาณ ๙๖,๖๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.9.1 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
๔๘ ในราคาเครื่องละ ๒๙,๐๐๐บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท
5.9.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ความเร็ว สี 10 แผ่น/ขาว
ดํา 27 แผ่น (ติดแทงค์) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๔,๘๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวม
งบประมาณ ๙,๖๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 2 ให้ปรับเข้าราคาตามเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ กรายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
5.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๗๖,๒๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๗๖,๒๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-375.10.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐
ในราคาเครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท
5.10.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44
และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔,๒๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๒ รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นกิ่ ว ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
ศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

