รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 3/ ๒558
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕8 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายฤทธิพงศ์
เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
2. ผศ.นพนันท์
สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. นายทวีศักดิ์
วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
4. นายสุรทัศน์
ทิพย์ประยูร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
5. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
6. นายนิวัติ
สุปินะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านสถิติ
แทน สถิติจังหวัดลําปาง
7. นางศุกลรัตน์
จันทร์มณี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
8. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
2. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสนันตน์ชินา แก้วคําอ้าย
2. นายสุนทร ปัญโญคํา
3. นางสาวพัชรา ดวงเวียง
4. นายธานุพงษ์ สุระสะ
5. นางสาวเจนจิรา ศรีไชยวงค์
6. นายพิสุทธิ์ สวยฉลาด
7. นายเกรียงไกร จะวะนะ
8. นางรนิษฐา ก๋องมี
9. นายวิโรจน์ โคตรจา
10. นางสาวอัญชลี วงศ์แก้ว
11. นางศุภนุช เครือคําหล้า
12. นางยุพิน แสงเมืองเปิด
13. นายบัญดล เสาร์แผน
14. นางทิพาภรณ์ สุคําวัง
15. นางพีรญา แสนดี
16. นางพรพรรณ ไชยชุมมวง

เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม
เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอแม่ทะ
เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอวังเหนือ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน
เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง

-2เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัดของ
ประธาน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 3/2558 ในวันนี้ เป็นการประชุม
เพื่อ รั บ ทราบและพิ จ ารณาผลการประชุม ของคณะทํ า งานกลั่ น กรองโครงการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ ซึ่งได้จัดประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า นวน 39 หน่ ว ยงาน รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เห็นชอบในหลักการ กรณีมี
หน่ ว ยงานเสนอจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กําหนด ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดหา
ได้ แ ละแจ้ ง ให้ ก รรมการฯ ระดั บ จั ง หวั ด ทราบในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป สํ าหรั บ กรณี ไ ม่ เ ข้ า
หลักเกณฑ์ให้นําเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม 2/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ๒5๕8

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ จัดประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ๒5๕8 ให้
คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ๒5๕8

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบและพิจารณา
3.1 ผลการพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่
เห็ นชอบการจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ที่ ตรงตาม
หลั กเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยไม่ได้มีการแก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ จํานวน 22 หน่วยงาน
เลขานุการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และได้เห็นชอบโดยไม่ได้มีการแก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ จํานวน 22 หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 75,000 บาท
2) เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 9,000 บาท
3) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ

99,700 บาท
4) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
87,200 บาท
5) เทศบาลตําบลท่าผา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 28,600 บาท
6) เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 67,770 บาท

-37) เทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 90,500 บาท
8) เทศบาลตําบลทุง่ ผึ้ง อําเภอแจ้หม่ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 32,000 บาท
9) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
32,000 บาท
10) เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 17,000 บาท
11) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 60,000 บาท
12) องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
28,300 บาท
13)
14)
15)
16)
17)
18)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 44,400 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 180,300 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 37,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กวั ะ อําเภอสบปราบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,300 บาท
เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอวังห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 73,800 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ

25,500 บาท
19) องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
7,300 บาท
20) เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 51,500 บาท
21) องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 31,200 บาท
22) องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 9,500 บาท
มติทปี่ ระชุม

เลขานุการ

รับทราบ
3.2 พิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เห็นชอบในหลักการของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ แต่มีการแก้ไขจากการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 17 หน่วยงาน ดังนี้
3.2.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 14
รายการ งบประมาณ 3,426,200 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจั ดซื้อคอมพิวเตอร์ จํ านวน 14 รายการ
งบประมาณ 3,426,2๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 20 เครื่อง รวมงบประมาณ
320,0๐๐ บาท
3.2.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี

-4สารสนเทศและการสื่อสารข้ อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท จํานวน 101 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 2,323,00๐ บาท
3.2.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอ
ไม่ น้อยกว่ า 18.5 นิ้ ว) โดยมี คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 60,0๐๐ บาท
3.2.1.4 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ใน
ราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 136,0๐๐ บาท
3.2.1.5 ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด36 U)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
25 ในราคาเครื่องละ 20,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 40,00๐ บาท
3.2.1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ขนาด 16 ช่อง) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 28 ใน
ราคาเครื่องละ 2,3๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,5๐๐ บาท
3.2.1.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ขนาด 24 ช่อง) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 30 ใน
ราคาเครื่องละ 25,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,0๐๐ บาท
3.2.1.8 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๓9 ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 36,5๐๐ บาท
3.2.1.9 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 40 ในราคาเครื่องละ 20,0๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวม
งบประมาณ 100,0๐๐ บาท
3.2.1.10 เครื่องสแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 46 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,6๐๐ บาท
3.2.1.11 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 21 เครื่อง รวมงบประมาณ 65,1๐๐ บาท
3.2.1.12 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 53 ในราคาเครื่ องละ
6,1๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,5๐๐ บาท
3.2.1.13 คอมพิวเตอร์จอระบบสัมผัส All in one 27 นิ้ว โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 65,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 65,0๐๐ บาท

-53.2.1.14 พัฒนาซอฟต์แวร์ ชุด "คําปฏิญาณ" โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ ในราคา
170,0๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 170,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 12 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 14
ให้หน่วยงานเพิ่มเติมรายละเอียด ซอฟต์แวร์ชุด “คําปฏิญาณ” ในโครงการเพื่อให้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่จัดหาของหน่วยงาน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแก้ ไ ขตามระเบี ย บการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 75,647.30 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 75,647.30 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.2.1 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 51
ในราคาเครื่องละ 4,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,697.30 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,697.30 บาท
3.2.2.2 กล้องวงจรปิด Full HD ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล โดย
ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,815 บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ
48,15๐ บาท
3.2.2.3 เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ชนิด 16 ช่อง โดยไม่มี
คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
22,800 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ

-6จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอ
แจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแจ้ห่ม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 18,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.3.1 ค่ า จั ด ทํ า ซอฟต์ แ วร์ แ ละบํ า รุ ง รั ก ษา (จั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ แ ละ
บํารุงรักษาเว็บไซต์ 1 ปี)
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 12,0๐๐ บาท/ปี รวม
งบประมาณ 12,0๐๐ บาท/ปี
3.2.3.2 ค่าเช่าพื้นที่และบํารุงรักษา 1 ปี (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web
hosting) และจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ (Domain name)) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา
6,0๐๐ บาท/ปี รวมงบประมาณ 6,00๐ บาท/ปี
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแจ้ห่ม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 43,800 บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 43,8๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,๐๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 23,00๐ บาท

-73.2.4.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 36 ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,300 บาท
3.2.4.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๓9 ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 3
เครื่อง รวมงบประมาณ 16,5๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3
รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 149,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 149,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.5.1 เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ สํา หรับ งานสํานัก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 48,0๐๐ บาท
3.2.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 30,000 บาท
3.2.5.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับขนาดการะดาษ A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 53,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 53,000 บาท
3.2.5.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 850 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 52 ในราคาเครื่ องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,6๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

-8สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนิ ค มพั ฒ นา ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 35,100 บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
35,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่
จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.2.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,๐๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 23,00๐ บาท
3.2.6.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด
A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓7 ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,000 บาท
3.2.6.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,10๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สุก อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 127,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 127,4๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่

-9ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อย
กว่า18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ
32,000 บาท
3.2.7.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารข้ อ 9 ในราคาเครื่ องละ 30,0๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 30,0๐๐ บาท
3.2.7.3 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 34,0๐๐ บาท
3.2.7.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๓8 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,300 บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,600 บาท
3.2.7.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,8๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานแก้ไข
ใบปะหน้าโดยให้รวมอุปกรณ์ชนิดเดียวกันให้รวมเป็นข้อเดียวกัน และให้เรียงลําดับให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.8 องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 6 รายการ
งบประมาณ 95,505 บาท (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
6 รายการ งบประมาณ 95,5๐5 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,0๐๐ บาท
3.2.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคาเครื่องละ 29,915 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,915 บาท
3.2.8.3 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ใน
ราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 16,990 บาท จํานวน จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,99๐ บาท
3.2.8.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,6๐๐ บาท
3.2.8.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 40 ในราคาเครื่องละ 20,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,0๐๐ บาท
3.2.8.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 6,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 6 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลวิ เ ชตนคร ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอ
แม่ทะ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 6 รายการ
งบประมาณ 144,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ ว การจั ดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 64,000 บาท

-113.2.9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,๐๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 23,00๐ บาท
3.2.9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค งานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
21,๐๐๐ บาท จํานวน จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,0๐๐ บาท
3.2.9.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๓7 ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,900 บาท
3.2.9.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่อง
ละ 7,6๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,80๐ บาท
3.2.9.6 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50
ในราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 3,30๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 6 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.10 การพิ จารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตํา บลสิริร าช
อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 89,500 บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลสิริราช ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 89,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
14,500 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 72,5๐๐ บาท
3.2.10.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ใน
ราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 17,000 บาท

-12มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลสิริราช ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว
อําเภอแม่ทะ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 150,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตํ าบลป่ า ตั น นาครั ว ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 150,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
15,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,0๐๐ บาท
3.2.11.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,00๐ บาท
3.2.11.3 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2
(หน้ า จอไม่ น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมีคุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
3.2.11.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓9ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,6๐๐ บาท
3.2.11.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 3,000 บาท จํ านวน 3 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 9,0๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ

-13จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังทอง อําเภอวังเหนือ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 227,800 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 7
รายการ งบประมาณ 227,8๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 96,๐๐๐ บาท
3.2.12.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 46,00๐ บาท
3.2.12.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,2๐๐ บาท
3.2.12.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด
A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓7 ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,900 บาท
3.2.12.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๓8 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,800 บาท
3.2.12.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42
ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,000 บาท
3.2.12.7 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,9๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 7 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ และขอให้หน่วยงานอื่น
เสนอโครงการตามแบบอย่างของหน่วยงานนี้ คือ หน่วยงานได้เสนอราคาตามเกณฑ์ ICT

-14แต่สามารถหาได้คุณลักษณะที่ดีกว่าเกณฑ์ ICT เกือบทุกรายการ ซึ่งถือว่าถูกต้องและ
เหมาะสมในการเสนอโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลบ้านใหม่
อําเภอวังเหนือ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 58,900 บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 58,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.13.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้ า จอไม่ น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมีคุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 46,000 บาท
3.2.13.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,9๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ ทศบาลตํ า บลบ้ า นใหม่ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 76,500 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
5 รายการ งบประมาณ 76,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

-15และการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ
32,0๐๐ บาท
3.2.14.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,0๐๐ บาท
3.2.14.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 21,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒1,00๐ บาท
3.2.14.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38
ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,5๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง
รวมงบประมาณ 3,50๐ บาท
3.2.14.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่อง
ละ 3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 3,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 92,700 บาท (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 92,7๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.15.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,00๐ บาท
3.2.15.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 53 ในราคาเครื่องละ
6,1๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,2๐๐ บาท

-163.2.15.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42
ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
3.2.15.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๓9ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,500 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 6,5๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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มติที่ประชุม

3.2.16 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ า บล
ปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 41,000 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เทศบาลตํ า บลปงยางคก ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 41,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สํ าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,00๐ บาท
3.2.16.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลดซอร์/ชนิด LED โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 45
ในราคาเครื่องละ 19,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,0๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้เ ทศบาลตํ า บลปงยางคก ดํ า เนิ น การจั ด ซื้อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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3.2.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสบปราบ
อําเภอสบปราบ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 523,300 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 8
รายการ งบประมาณ 523,3๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.17.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
15,000 บาท จํานวน 20 เครื่อง รวมงบประมาณ 300,0๐๐ บาท
3.2.17.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,00๐ บาท
3.2.17.3 ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด
36 U) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 25 ในราคาเครื่องละ 20,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 40,00๐ บาท
3.2.17.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
37 ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 9,90๐ บาท
3.2.17.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๓9 ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง และราคาเครื่องละ 7,1๐๐ บาท จํานวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 28,4๐๐ บาท
3.2.17.6 เครื่องสแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป
โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 46
ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,0๐๐ บาท
3.2.17.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ขนาด 24 ช่อง) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 30
ในราคาเครื่องละ 25,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,0๐๐ บาท
3.2.17.8 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจัดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 2,800 บาท จํานวน 25 เครื่อง รวม
งบประมาณ 70,0๐๐ บาท

