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ศาลากลางจังหวัดลําปาง
กม.๕ ถนนวชิราวุธดําเนิน
ตําบลพระบาท ลป ๕๒๐๐๐
22 กันยายน ๒๕๕7

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557
เรียน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลําปาง นายอําเภอทุกอําเภอยกเว้นนายอําเภอแม่พริก
นายกเทศมนตรีนครลําปาง และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
อ้างถึง 1. หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0017.1/ว 3373 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557
2. หนังสือจังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.1/ว 3670 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ จํานวน 1 ชุด
ตามที่จังหวัดได้ประชุมคณะกรรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง เพื่อ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกั ดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ งได้ แ จ้งให้
หน่วยงานที่เสนอขอจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เข้าประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีหน่วยงานที่เสนอขอการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ จํานวน 47 หน่วยงาน ดังนี้
1) สํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 156,500 บาท
2) สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 715,700 บาท
3) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 980,524.40 บาท
4) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 22,500 บาท
5) เทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 80,500 บาท
6) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
144,500 บาท
7) เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 23 รายการ งบประมาณ 1,310,820 บาท
8) องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 62,010 บาท
9) องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 384,900 บาท
10) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
98,500 บาท
11) เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 257,900 บาท
12) องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 101,061.50 บาท
13) เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 19,300 บาท
14) เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 14,000 บาท
15) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 117,500 บาท
16) องค์การบริหารส่วนตําบลปงเตา อําเภองาว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 156,940 บาท
17) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 3,000 บาท
/18) องค์การบริหาร...
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องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 41,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 33,500 บาท
เทศบาลตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 193,300 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 15,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 118,300 บาท
เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 137,000 บาท
เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 210,500 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 118,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 15,000 บาท
เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 75,000 บาท
เทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 229,200 บาท
เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 18,190 บาท
เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 100,590 บาท
เทศบาลตําบลสิริราช อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 176,900 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 76,200 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ อําเภอวังเหนือ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 55,400 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 47,400 บาท
เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 18,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 53,339.50 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 43,476 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 42,000 บาท
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 72,400 บาท
เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 20,400 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 26,500 บาท
เทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 158,400 บาท
เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 217,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 22,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 37,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 25,680 บาท

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (www.lampang.go.th / กลุ่มงานข้อมูลฯ / โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ / รายงาน
ประชุม / ครั้งที่ 4/2557 ) ซึ่งส่วนราชการสามารถนําไปใช้ประกอบการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ...

-3จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป สําหรับอําเภอให้แจ้งมติดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่รับผิดชอบทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวรรณ กล่าวสุนทร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

าราชการจังหวัดลําปาง

สํานักงานจังหวัด
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๗

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 4 / ๒๕57
วันพุธ ที่ 17 เดือน กันยายน ๒๕๕7 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1. นายสําเริง
2. นายสุรทัศน์
3. นายกิตติชยั
4. นางชญาณ์นันท์
5. นายจิรวัฒน์

6. นางศุกลรัตน์
7. นางสาววันวิสาข์

ไชยเสน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง แทน รองผูว้ ่าราชการ
ประธาน
จังหวัดลําปาง (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
ทิพย์ประยูร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ว แทน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง
ศักดิ์มาตุภูมิ ปลัดเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว แทน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
นันทธนาคาร นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 แทน ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดลําปาง
ธรรมรักษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
จันทร์มณี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร แทน หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดลําปาง
อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผศ.นพนันท์
สุขสมบูรณ์
2. นายทวีศักดิ์
วังแวว
3. ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางธราธรณ์
2. นางธนัชชา
3. นางสนันตน์ชนิ า
4. นางสาววรลักษณ์
5. นายสุนทร
6. นางสาวนริศรา
7. นางสาวมัณฑนา
8. จ.ส.ต.ชัยพร
9. นางสาวนงนุช
10.นายอรรถพล
11.นางสาวกรรณิการ์
12.นางรุ่งระวี

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

ปักษาจันทร์ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
วีระน้อย
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
แก้วคําอ้าย เทศบาลนครลําปาง
เมธาจารย์ เทศบาลนครลําปาง
ปัญโญคํา
เทศบาลนครลําปาง
หงสกุล
เทศบาลนครลําปาง
ชุ่มอินจักร เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว
บุญเกียรติสกุล องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
ทะเนาศรี
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
ทุมพร
องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ
พรมทอง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน
อวดสม
เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา

- 213.นายคฑาวุธ
14.นายเกษฎา
15.นายอดิศักดิ์
16.นางศิริวรรณ
17.นายชัยยุตม์
18.นายเอกพล

อินทรี
มาธุระ
มานันท์
แสงทิพย์
สวัสดิ์ครี ี
ปันอินวงศ์

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ ระดั บ จั ง หวั ด ของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 4/2557 ในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อ
รับทราบและพิจารณาผลการประชุมของคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 47 หน่วยงาน
รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2556 เห็นชอบในหลักการ กรณีมีหน่วยงานเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กําหนด ให้
ดําเนินการจัดซื้อจัดหาได้และแจ้งให้กรรมการฯ ระดับจังหวัดทราบในการประชุมครั้งต่อไป สําหรับ
กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้นําเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ๒5๕7
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัด ได้จัดประชุม ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ๒5๕7 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลําปาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ ได้ ต รวจสอบ/แก้ ไ ข และรั บ รองรายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยเมื่ อ วั น ที่ 18
กรกฎาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ไขจากคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ๒5๕7

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เพื่อพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
3.1.1 เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่ตรงตามหลักเกณฑ์
ประธาน
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT โดยไม่ได้มีการแก้ไขจาก
คณะทํางานกลั่นกรองฯ จํานวน 34 หน่วยงาน คือ

- 31) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 22,500 บาท
2) เทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 80,500 บาท
3) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
144,500 บาท
4) เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 19,300 บาท
5) เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 14,000 บาท
6) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 117,500 บาท
7) องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 41,000 บาท
8) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 33,500 บาท
9) เทศบาลตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 193,300 บาท
10) องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 15,000 บาท
11) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 118,300 บาท
12) เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 137,000 บาท
13) เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 210,500 บาท
14) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
15) องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 15,000 บาท
16) เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 75,000 บาท
17) เทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 229,200 บาท
18) องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ อําเภอวังเหนือ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 55,400 บาท
19) องค์การบริหารส่วนตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 47,400 บาท
20) เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 18,000 บาท
21) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 42,000 บาท
22) เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 72,400 บาท
23) องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 26,500 บาท
24) เทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 158,400 บาท
25) เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 217,000 บาท
26) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 22,000 บาท
27) องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 37,000บาท
28) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
98,500 บาท
29) เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 18,190 บาท
30) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 3,000 บาท
31) เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 20,400 บาท
32) เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 100,590 บาท
33) เทศบาลตําบลสิริราช อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 176,900 บาท
34) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 76,200 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 43.1.2 เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่ตรงตามหลักเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT และมีการแก้ไขจากการ
ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
1) สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 715,700 บาท
2) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 118,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.1.3 เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่เสนอขออนุมัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT หน่วยงานจึงได้เปรียบเทียบราคา
จํานวน 3 บริษัท และให้จัดหาในราคาต่ําสุด ตามแนวทางการปฏิบัติของ มท.กําหนด จํานวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 62,010 บาท
2) องค์การบริหารส่วนตําบลปงเตา อําเภองาว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 156,940 บาท
3) องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 384,900 บาท
4) องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 25,680 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.1.4 เห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่เสนอขออนุมัติ
ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT และไม่ตรงตาม
หลั กเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐาน ครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวง ICT แต่ มี การแก้ ไขของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ จํานวน 7 หน่วยงาน ดังนี้
1) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 13 รายการ งบประมาณ 1,880,842.68 บาท
2) เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 21 รายการ งบประมาณ 1,117,892.52 บาท
3) เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 430,000 บาท
4) องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
101,061.50 บาท
5) องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
63,539.50 บาท
6) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 43,476 บาท
7) สํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 96,600 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 5ระเบียบวาระที่ 4

เลขานุการ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจาณาการเสนอขอการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สว่ นราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน มีจํานวน 13 หน่วยงาน
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง จํานวน 11
รายการ งบประมาณ 715,700 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 11 รายการ
งบประมาณ 715,7๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ สํ า นั ก งาน (จอไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ
๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท
4.1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (หน้าจอไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘
ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๖ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท
4.1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (หน้าจอไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๙
ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
4.1.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั่น โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๓ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐
บาท จํานวน ๕ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
4.1.1.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (๒๕ หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ ในราคา
เครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท
4.1.1.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๔ ในราคาเครื่องละ ๔,๒๐๐
บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๒,๖๐๐ บาท
4.1.1.7 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท
4.1.1.8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๖ ในราคาเครื่อง
ละ ๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๘ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท
4.1.1.9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๐ ในราคาเครื่อง
ละ ๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท

- 64.1.1.10 สแกนเนอร์ สํ าหรั บงานเก็ บเอกสารระดั บศู นย์ บริ การ แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๘ ในราคาเครื่อง
ละ ๒๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท
4.1.1.11 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๙ ในราคาเครื่อง
ละ ๓,๘๐๐ บาท จํานวน ๑๗ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํ าหนด
จํ า นวน 11 รายการ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด
อําเภอเถิน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ
๑๑๗,๒๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ ๙ ในราคาเครื่ องละ
๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อ 11 ในราคาเครื่ องละ
25,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2๕,๐๐๐ บาท
4.1.2.3 เครื่องชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๐
ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.1.2.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๒ ในราคาเครื่องละ ๑๘,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํ าหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

- 7-

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 62,010 บาท (หกหมื่นสองพันสิบบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบ่ อแฮ้ ว ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการฯ เพื่ อขอความเห็ น ชอบในการจัด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 6
รายการ งบประมาณ 6๒,01๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗ ใน
ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4.1.3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา(18 หน้า/นาที)โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๗ ใน
ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
4.1.3.3 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
4.1.3.4 เครื่องอิงค์เจ็ท 3 in 1 (Print/Scan/Copy) ระบบติดตั้งแท้งค์ โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและจัดหาได้ใน
ราคาเครื่องละ ๔,๙๙๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๙,๙๘๐ บาท
4.1.3.5 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบติดตั้งแท้งค์ โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคาเครื่องละ ๓,๙๙๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๙๙๐ บาท
4.1.3.6 กล้องวงจรปิด ชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยไม่
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหา
ได้ในราคาขุดละ ๑๑,๗๗๐ บาท จํานวน ๒ ชุด รวมงบประมาณ ๒๓,๕๔๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ า ขอการจัด ซื้ อ คอมพิว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ของหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 3 รายการ และไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.1.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอเมือง
ลําปาง จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 384,9๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่ อ คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 9 รายการ

- 8งบประมาณ 3๘4,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๙ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท
4.1.4.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน
๑๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
4.1.4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๑ ในราคาเครื่ องละ
๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
4.1.4.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๗ ในราคา
เครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
4.1.4.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘ ใน
ราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
4.1.4.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๔ ในราคาเครื่ องละ
๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท
4.1.4.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ตแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๗ ในราคาเครื่องละ ๑๓,๕๐๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท
4.1.4.8 สแกนเนอร์ สํ า หรั บ งานเก็ บ เอกสารระดับ ศู น ย์ บริ การ แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔๗ ใน
ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.1.4.9 เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีแบบ Dot Matrix 24 หัวเข็ม โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคาเครื่อง
ละ ๓๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ า ขอการจัด ซื้ อ คอมพิว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ของหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 8 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทกุ รายการ

- 94.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลปงเตา อําเภอ
งาว จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๕๖,๙๔๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสีส่ ิบบาทถ้วน)
เลขานุการ

องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลปงเตา ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 1๕6,94๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗ ใน
ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐บาท จํานวน ๔ เครื่อง รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
4.1.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ข้ อ ๘ ในราคาเครื่ องละ
๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
4.1.5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ข้ อ ๙ ในราคาเครื่ องละ
๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
4.1.5.4 Internet ความเร็วสูง Fiber2U สายใยแก้วนําแสงDownload/Upload40/5 โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและจัดหาได้ในราคาเดือนละ ๓,๗๔๕ จํานวน ๑๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔๔,๙๔๐ บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 3 รายการ และไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลปงเตา ดําเนินการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

4.1.6 การพิจารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ขององค์การบริ หารส่ วนตํ าบลนายาง
อําเภอสบปราบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 25,680 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลนายาง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ
งบประมาณ 25,680 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใยนําแสง TOT Fiber 2 U ความเร็ว 30/3 Mbps โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้
ในราคา 2,140 บาท/เดือน จํานวน ๑2 เดือน รวมงบประมาณ 25,68๐ บาท

-10มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้
4.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 156,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สํานักงานจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
156,500 บาท ซึ่งฝ่ า ยเลขาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว การจั ด ซื้ อดั ง กล่า ว อยู่ใ นอํ านาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗ ใน
ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 45,๐๐๐ บาท
4.1.7.2 เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓7 ในราคา
เครื่องละ 3,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 3,๕๐๐ บาท
4.1.7.3 เครื่องสแกนเนอร์ สํ าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูน ย์บ ริ การ แบบที่ 2
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 48 ในราคา
เครื่องละ 29,0๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 87,0๐๐ บาท
4.1.7.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 53 ในราคาเครื่องละ 5,1๐๐ บาท และจัดหาได้ใน
ราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,0๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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4.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 980,524.40 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)
เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (เดิม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
1,025,336 บาท) จัดหาใหม่ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 980,524.40 ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้
พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.8.1 พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ระบบแผนที่ร้องทุกข์)
(งบประมาณปี 2557) โดยไม่ มี คุ ณลักษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 60,๐๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 60,๐๐๐ บาท
4.1.8.2 พัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลําปาง (ไทย อังกฤษ จีน) (งบประมาณปี
2557) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในราคา 95,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ 95,๐๐๐ บาท
4.1.8.3 การให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ วสู ง เทศบาลนครลํ า ปาง ประจํ า ปี
๒๕๕๘ โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในราคา 480,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ 480,๐๐๐ บาท
4.1.8.4 การให้บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ประจําปี
2558) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในราคา 298,273.20 บาท รวมงบประมาณ 298,273.20 บาท
4.1.8.5 การให้บริการอินเตอร์เน็ตห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในราคา 47,251.20 บาท รวมงบประมาณ 47,251.20 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 23 รายการ งบประมาณ 1,310,820 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 23 รายการ
งบประมาณ 1,310,820 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-124.1.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,๐๐๐ บาท
4.1.9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๙ ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 15๐,๐๐๐ บาท
4.1.9.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๗ ในราคา
เครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
4.1.9.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๑ ใน
ราคาเครื่องละ ๒7,000 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒7,000 บาท
4.1.9.5 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๓ ในราคาเครื่องละ ๕,๑๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๑๐๐ บาท
4.1.9.6 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 2 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕4 ในราคาเครื่องละ 12,0๐๐ บาท และ
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 10,700 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,๑๐๐ บาท
4.1.9.7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
(สํานักปลัด) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๖๐ ในราคาเครื่องละ 20,000 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 20,000 บาท
4.1.9.8 ระบบคอมพิ ว เตอร์ สํ าหรั บงานทะเบี ยนราษฎร์ อุ ปกรณ์ ค อมพิ วเตอร์
Hardware (จํานวน 4 รายการ) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและจัดหาได้ในราคา ๖๕๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ
701,120 บาท
4.1.9.9 ระบบคําสั่งควบคุมการทํางาน Software (จํานวน 12 รายการ) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและจัดหาได้ใน
ราคา 350,0๐0 บาท จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ 350,0๐0 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 7 รายการ และไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 16 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-134.1.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
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จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 257,900 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลศาลา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
257,900 บาท ซึ่ งฝ่ า ยเลขาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว การจัด ซื้ อดั ง กล่า ว อยู่ ใ นอํ านาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.10.1 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๓ ในราคาเครื่องละ ๕,๑๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๕,๑๐๐ บาท
4.1.10.2 ระบบบันทึกข้อมูลกล้อง cctv โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 252,8๐๐ บาท รวมงบประมาณ
252,8๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 1 รายการ และไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลศาลา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.11 การพิจารณาการจั ดซื้อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตํ าบลใหม่
พัฒนา อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 101,061.50 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 101,061.50 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใยนําแสง TOT Fiber 2 U ความเร็ว 50/7 Mbps
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ราคา 3,749 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน งบประมาณ 44,940 บาท และแชร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ด้วยระบบไวร์เลส งบประมาณ 56,121.50 บาท รวมงบประมาณ 101,061.50 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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4.1.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล
อําเภอห้างฉัตรจํานวน 3 รายการ งบประมาณ 53,339.50 บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลเวียงตาล ได้ เสนอเรื่ องการจั ด ซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 53,339.50 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.12.1 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๓ ในราคาเครื่องละ ๕,๑๐๐ บาท และจัดหา
ได้ในราคาเครื่องละ 2,675 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 2,675 บาท
4.1.12.2 จอ LCD ขนาด 24 นิ้ว (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้
ในราคาเครื่องละ 6,313 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 6,313 บาท
4.1.12.3 ติดตั้งระบบเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง wireless Access point
2.4 GHz 2 St (เครือข่าย OFC 400 เมตร) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 4๔,351.50 บาท จํานวน ๑
ระบบ รวมงบประมาณ 4๔,351.50 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข องหน่ ว ยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารกํ า หนด จํ า นวน 1 รายการ และไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลห้างฉัตร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
4.1.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน
อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 43,476 บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 43,476 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 13,850 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 13,85๐ บาท

-154.1.13.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A๓
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๖ ในราคา
เครื่องละ ๘,๕๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 8,400 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ
๘,4๐๐ บาท
4.1.13.3 ค่าจัดหาและวางระบบสายเคเบิลใยแก้วนําแสง พร้อมแชร์อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงด้วยระบบไวร์เลส โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และจัดหาได้ในราคา 21,186 บาท จํานวน ๑ ระบบ รวมงบประมาณ 21,186 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 2 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธาน

มติที่ประชุม

วันที่ 23 กันยายน 2557 จังหวัดลําปาง จัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลําปาง
สุจริต” ประจําปี 2557 โดยกิจกรรมประกอบด้วย ประชุมสภากาแฟ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
กิจกรรมประชุม/สัมมนา เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลําปางสุจริตเวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ และในเวลา 17.00 - 22.00 น.
งานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต แก่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด ลํ า ปางและหน่ ว ยงานในจั ง หวั ด ลํ า ปาง
ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2557 ณ บริเวณเกาะลอย กฟผ.แม่เมาะ จึงขอเรียน
เชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.15 น.
วันวิสาข์ อินทร์รอด ผูจ้ ดรายงานการประชุม
ศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

