รายละเอียดข้อมูลที่ดําเนินการแก้ไข
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/5558
อําเภอเมืองลําปาง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
หมายเหตุ
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
1 เทศบาลนครลําปาง
12 182 3,191,200 1) ไม่มีใบเสนอราคาของร้านที่จัดซื้อ แจ้ง นง.แล้ว
นํามาเพียงร้านเดียว และไม่ควร
2/7/58
- หนังสือสํานักงานเทศบาลนคร
ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
ลําปาง ที่ ลป 52002/3533 ลว.
2) เช็ครายละเอียด spec ของ
29 มิ.ย. 58
อุปกรณ์ในโครงการข้อ 4 แต่ละ
รายการทุกข้อให้ตรงกับใบเสนอราคา
โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่า
เกณฑ์ ICT
3) ในโครงการข้อ 7 ให้ระบุประวัติ
การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานแต่ละ
เครื่อง (เริ่มใช้ปี พ.ศ.ใด)
4) ในโครงการข้อ 8 ให้เขียนเหตุผล
ความจําเป็นในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล
หน่วยงาน/หนังสือที่

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
- หนังสือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป
51008/852 ลว. 17 มี.ค. 58

1

1

3 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม
- หนังสือที่ว่าการอําเภอเมืองลําปาง
ที่ ลป 0118.6/2547 ลว. 6
พ.ค. 58

5

6

4 องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย
- หนังสือที่ว่าการอําเภอเมืองลําปาง
ที่ ลป 0118.6/2847 ลว. 20
พ.ค. 58

2

3

17,000 1) แบบรายงาน โครงการข้อ 3
เขียนค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับงบประมาณ
ที่จัดซื้อ
2) ใบเสนอราคไม่ให้ระบุยี่ห้อ/รุ่น
ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ และให้เป็น
ปัจจบัน
76,600 1) ใบเสนอราคาทุกรายการไม่ให้
ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
และให้เป็นปัจจุบัน
55,100 1) ใบเสนอราคาทุกรายการไม่ให้
ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
2) ใบเสนอราคาให้นํามาเพียงร้าน
เดียว และให้เป็นปัจจุบัน
3) ในโครงการข้อ 7 ให้ระบุประวัติ
การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานแต่ละ
เครื่อง (เริ่มใช้ปี พ.ศ.ใด)

1

2

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
5 องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาค
พัฒนา
- ไม่มีหนังสือ

6 เทศบาลตําบลต้นธงชัย
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล
ต้นธงชัย ที่ ลป 0118.6/2532
ลว. 19 มิ.ย. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
3
6 59,000 1) แบบเสนอโครงการ (ใบปะหน้า)
เขียนราคา ICT ไม่ถูกต้อง
2) รายการที่ 1 ให้ปรับเข้าเกณฑ์
ICT ข้อ 39 (หน่วยงานเข้าเกณฑ์
ICT ข้อ 38 Spec ของอุปกรณ์สูง
กว่าเกณฑ์ และราคาสูงกว่าเกณฑ์)
3) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน spec
ของแต่ละรายการในโครงการให้ตรง
กับใบเสนอราคา และระบุว่าตรงตาม
เกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
2

2

หมายเหตุ

19,500 1) ไม่มีใบเสนอราคาของร้านที่จัดซื้อ
นํามาเพียงร้านเดียว และไม่ควร
ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
2) เขียนรายละเอียด spec ของ
อุปกรณ์ในโครงการข้อ 4 ให้ตรงกับ
ใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตาม
เกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT

อําเภอเกาะคา
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 เทศบาลตําบลศาลา
- หนังสือที่ว่าการอําเภอเกาะคา ที่
ลป 0218.5/2565 ลว. 5 พ.ค.
58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ให้หน่วยงานแก้ไข

หมายเหตุ

รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
3 40,400 1) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน spec
นํา 4
3
2 22,100 ของแต่ละรายการในโครงการให้ตรงกับ โครงการ ให้
2
ใบเสนอราคา และระบุว่าว่าเท่าเกณฑ์ รวมเป็น
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT และใบเสนอ
โครงการ
ราคาทุกรายการให้เป็นปัจจุบัน
เดียว
2) ในโครงการข้อ 7 ให้ระบุประวัติการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานแต่ละเครื่อง
(เริ่มใช้ปี พ.ศ.ใด)

3

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
- หนังสือที่ว่าการอําเภอเกาะคา ที่
ลป 0218.5/2966 ลว. 22
มิ.ย.58
(Notebook)

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
1
1 17,000 1) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน spec
ของแต่ละรายการในโครงการให้ตรงกับ
ใบเสนอราคา และระบุว่าว่าเท่าเกณฑ์
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
2) โครงการข้อ 12 ให้ระบุการจัดหา
(ขยายระบบ จัดหาใหม่ ทดแทนของเดิม)

- หนังสือที่ว่าการอําเภอเกาะคา ที่
ลป 0218.5/2965 ลว. 22
มิ.ย.58
(กล้อง CCTV)

3

2 เทศบาลตําบลไหล่หิน
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล
ไหล่หิน ที่ ลป 54002/498 ลว.
20 พ.ค. 58

1

3

14,800 1) แบบเสนอโครงการ (ใบปะหน้า) ให้
ระบุข้อที่ของเกณฑ์ ICT (ร่างเกณฑ์
CCTV)
2) เพิ่มแบบฟอร์มรายละเอียด
คุณสมบัติของกล้องวงจรปิด
3) ไม่ให้ระบุค่าแรงและค่าติดตั้ง โดย
ให้ถัวเฉลี่ยรายการอื่น
4) โครงการข้อ 3.2 ไม่ได้ระบุแหล่งเงิน
5) เพิ่มโครงการข้อ 12 ระบุการจัดหา
(ขยายระบบ/ จัดหาใหม่/ ทดแทน
ของเดิม)

1

16,000 1) หน่วยงานไม่มีโครงการแนบมา
ด้วย โดยที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
แบบรายงานการเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมฯ มท. และให้เขียน
รายละเอียด spec ของอุปกรณ์ใน
โครงการ ให้ตรงกับใบเสนอราคา
และระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่า
เกณฑ์
2) นําใบเสนอราคาของร้านที่จัดซื้อ
มาเพียงร้านเดียว โดยไม่ให้ระบุรุ่น
และยี่ห้อของอุปกรณ์

หมายเหตุ

4

อําเภอห้างฉัตร
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 เทศบาลตําบลปงยางคก
- หนังสือที่ว่าการอําเภอปงยางคก ที่
ลป 0023.18/2027 ลว. 25 พ.ค.
58
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลปง
ยางคก ที่ ลป 55601/512 ลว. 15
พ.ค.58

อําเภองาว
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ ที่ ลป 52404/469
ลว. 21 พ.ค.58

2 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านอ้อน ที่ ลป 75601/212 ลว.
8 พ.ค.58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
2
2 41,000 1) ใบเสนอราคารายการที่ 2 ไม่ให้
ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
และให้เป็นปัจจุบัน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
4
5 69,200 1) ไม่มีใบเสนอราคาของร้านที่จัดซื้อ
โดยไม่ให้ระบยี่ห้อ/รุ่นของอุปกรณ์
และให้เขียนรายละเอียด spec ของ
อุปกรณ์ในโครงการข้อ 4 ให้ตรงกับ
ใบเสนอราคา และระบุว่าตรงตาม
เกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์
3

3

36,000 1) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน spec
ของแต่ละรายการในโครงการให้ตรงกับ
ใบเสนอราคา และระบุว่าเท่าเกณฑ์
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT และใบเสนอ
ราคาทุกรายการให้เป็นปัจจุบัน
2) ใบเสนอราคาทุกรายการไม่ให้ระบุ
ยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
3 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านโป่ง ที่ ลป 75102/343 ลว.
25 มิ.ย.58

4 เทศบาลตําบลบ้านแหง
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านแหง ที่ ลป 75503/314
ลว.30 เม.ย. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
3
5 41,500 1) ไม่มีใบปะหน้า (แบบเสนอโครงการ)

4

6

5

หมายเหตุ

สรุปรายการตามเกณฑ์ ICT
2) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน spec
ของแต่ละรายการในโครงการให้ตรงกับ
ใบเสนอราคา และระบุว่าเท่าเกณฑ์
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
3) ใบเสนอราคา ให้นํามาเพียงร้าน
เดียวที่เสนอราคาต่ําสุด และให้เป็น
ปัจจุบัน
4) ใบเสนอราคา รายการที่ 1 ไม่ให้
ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
62,000 1) แบบเสนอโครงการ (ใบปะหน้า)
รายการที่ 1 เขียนราคา ICT ไม่ถูกต้อง
2) หน่วยงาน fax เอกสารโครงการไม่
ครบ
3) ไม่มีใบเสนอราคาของร้านที่จัดซื้อ
และให้เขียนรายละเอียด spec ของ
อุปกรณ์ในโครงการข้อ 4 ให้ตรงกับใบ
เสนอราคาว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่า
์

อําเภอแม่ทะ
หน่วยงาน/หนังสือที่
1 เทศบาลตําบลแม่ทะ
- หนังสือที่ว่าการอําเภอแม่ทะ ที่
ลป 0618/1321 ลว. 11 พ.ค.
58
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล
แม่ทะ ที่ ลป 54401/240 ลว.
30 เม.ย. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
4
15 97,900 1) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน
รายละเอียด spec ของแต่ละรายการ
ในโครงการให้ตรงกับใบเสนอราคา
และระบุว่าเท่าเกณฑ์หรือสูงกว่า
เกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
2) รายการที่ 4 เขียน spec ไม่ตรง
กับใบเสนอราคา
3) ใบเสนอราคาทุกรายการไม่ให้
ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
และให้เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ

6

อําเภอวังเหนือ
หน่วยงาน/หนังสือที่
1 องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
ร่องเคาะ ที่ ลป 77501.4/248
ลว.13 มี.ค. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
หมายเหตุ
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
นํา 2
1
1 18,000 1) แก้ไขใบปะหน้า (แบบเสนอ
โครงการ) รายการที่ 6 ระบุป spec โครงการ ให้
ของเครื่องสํารองไฟผิด (ตามใบเสนอ รวมเป็น
โครงการ
ราคาต้องเป็น 1000 va)
เดียว
2) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน spec
ของแต่ละรายการ และระบุว่าตรง
ตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
ตามใบเสนอราคา และเขียนราคาให้
ถูกต้อง
3) ใบเสนอราคาไม่ให้ระบุยี่ห้อ/รุ่น
ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ โดยให้จัดหามา
เพียงร้านเดียว และให้เป็นปัจจุบัน

- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
ร่องเคาะ ที่ ลป 77501.4/654
ลว.25 มิ.ย. 58

5

6

2 องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
วังใต้ ที่ ลป 78001.1/ว 381
ลว.18 มิ.ย. 58

5

12

76,500 1) แก้ไขใบปะหน้า (แบบเสนอ
โครงการ) รายการที่ 6 ระบุป spec
ของเครื่องสํารองไฟผิด (ตามใบเสนอ
ราคาต้องเป็น 1000 va)
2) ใบเสนอราคา รายการที่ 1 และ 3
ไม่ให้ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่
จัดซื้อ และให้เป็นปัจจุบัน
92,400 1) แก้ไขใบปะหน้า (แบบเสนอ
โครงการ) รายการที่ 2 ระบุประเภท
ข้อที่ ICT ผิด และรายการที่ 4 ระบุ
spec ของเครื่องสํารองไฟผิด (ตามใบ
เสนอราคาต้องเป็น 1000 va 480
watts)
2) ในโครงการข้อ 4 รายการที่ 1 และ
2 เขียน spec ให้ถูกต้องตามใบเสนอ
ราคา
3) รายการที่ 3 และ 5 เช็ค spec ว่า
ตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
ให้ถูกต้อง
4) ใบเสนอราคา รายการที่ 1 และ 5
ไม่ให้ระบุรุ่นและยี่ห้อของอุปกรณ์ที่
จัดซื้อ

หน่วยงาน/หนังสือที่
3 องค์การบริหารส่วนตําบลวังเหนือ
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
วังเหนือ ที่ ลป 78501.2/250
ลว.13 มี.ค. 58
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
วังเหนือ ที่ ลป 78501.2/251
ลว. 8 มิ.ย. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
3
4 36,000 1) แก้ไขใบปะหน้า (แบบเสนอ
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โครงการ) เขียนชื่อรายการและราคาให้
ถูกต้องตามรูปแบบและเกณฑ์ราคา
กลาง ICT
2) ในโครงการข้อที่ 3.2 ระบุแหล่งเงิน
ที่จัดซื้ออุปกรณ์
3) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียนราคาและ
spec ของแต่ละรายการตามใบเสนอ
ราคาและระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูง
กว่าเกณฑ์ และเขียนราคาให้ถูกต้อง
4) ในโครงการข้อ 5 ให้ระบุวิธีการจัดหา
5) ใบเสนอราคา รายการที่ 3 ไม่ให้
ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ และ
ให้เป็นปัจจุบัน

อําเภอแจ้ห่ม
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 เทศบาลตําบลแจ้ห่ม
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล
แจ้ห่ม ที่ ลป 52201/381 ลว.
11 มิ.ย. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
2
2 10,700 1) แนะนําให้ให้หน่วยงานจัดจ้างทํา
เว็บไซต์ในรูปแบบ web
Application (จ้างทําครั้งเดียว แล้ว
ให้หน่วยงานอัพเดทได้เอง)
2) เขียนรายละเอียดและรูปแบบของ
งานจ้างทําเว็บไซต์ แนบมาด้วย

หมายเหตุ

อําเภอแม่พริก
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 เทศบาลตําบลแม่ปุ
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล
แม่ปุ ที่ ลป 52901/320 ลว. 7
พ.ค. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
หมายเหตุ
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
8
16 198,700 1) รายการที่ 1 และ 3 ใบปะหน้า
(แบบเสนอโครงการ) เขียนราคาไม่
ตรงกับใบสเนอราคา และรายการที่
8 เขียนรวมราคาผิด
2) ในโครงการข้อ 11 ให้ระบุ
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์
3) ใบเสนอราคารายการที่ 1, 3-6
และ 8 ไม่ให้ระบุยี่ห้อ/รุ่น ของ
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ และให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
2 เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง
- หนังสือเทศบาลตําบลพระบาทวัง
ตวง ที่ ลป 55301/445 ลว. 8
มิ.ย. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
4
7 90,500 1) แก้ไขงบประมาณและใบปะหน้า
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(แบบเสนอโครงการ) เขียนให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบและเกณฑ์ราคากลาง ICT
2) รายการที่ 4 (เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก
ขนาด A3) ให้เขียนราคาจัดหาตามใบ
เสนอราคา
3) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน
รายละเอียด spec ของแต่ละรายการใน
โครงการให้ตรงกับใบเสนอราคา และ
ระบุว่าเท่าเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
ให้ถูกต้อง
4) ใบเสนอราคารายการที่ 3 ไม่ให้ระบุ
ยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ และให้
เป็นปัจจุบัน

อําเภอเถิน
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
นาโป่ง ที่ ลป 74202/531 ลว.
5 มิ.ย. 57

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
หมายเหตุ
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
3
3 33,400 1) หนังสือที่เสนอ ระบุเป็นปี 2557
2) ไม่ต้องเปรียบเทียบ 3 ร้าน ให้
ปรับเข้าในเกณฑ์ ICT โดยแอาร้านที่
เสนอราต่ําสุดเพียงร้านเดียว
3) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียน
รายละเอียด spec ของแต่ละรายการ
ในโครงการและราคาให้ตรงกับใบ
เสนอราคา และระบุว่าเท่าเกณฑ์
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
4) ในโครงการข้อ 11 ให้ระบุ
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์
5) ใบเสนอราคา ไม่ให้ระบุยี่ห้อ/รุ่น
ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ และให้เป็น
ปัจจุบัน

9

อําเภอสบปราบ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 เทศบาลตําบลสบปราบ
- หนังสือที่ว่าการอําเภสบปราบ ที่
ลป 0023.16/1629 ลว. 12
มิ.ย. 58

2 องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
สมัย ที่ ลป 78702/208 ลว. 4
มิ.ย. 58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
7
51 454,700 1) ใบปะหน้ารายการที่ 1 ระบุจํานวน

เครื่องผิด และรายการที่ 6 เทียบเกณฑ์
ICT ผิดข้อ (ต้องเป็น ICT ข้อที่ 29 ราคา
5,900 บาท) ตามใบเสนอราคา
2) โครงการข้อ 7 ให้ระบุประวัติการใช้
คอมพิวเตอร์ในสํานักงานแต่ละเครื่อง
(เริ่มใช้ปี พ.ศ.ใด)
3) โครงการข้อ 8 ให้ระบุเหตุผลความ
จําเป็นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ประมวลผล

3

16 184,000 1) ใบปะหน้า (แบบเสนอโครงการ) ไม่ได้
ให้ระบุว่าอยู่เกณฑ์ราคากลาง ICT ข้อใด
2) รายการที่ 3 ให้ระบุจํานวนเครื่องที่
ต้องการจัดซื้อ
3) ในโครงการข้อ 4 ให้เขียนราคาและ
spec ของแต่ละรายการตรงกับใบเสนอ
ราคาและระบุรายละเอียดของ spec แต่
ละรายการว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่า
เกณฑ์ ICT
4) ในโครงการข้อ 8 ให้เขียนเหตุผล
ความจําเป็นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบประมวลผล
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