รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 4/๒558
วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน ๒๕๕8 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นางศุกลรัตน์
2. นายศักดิ์ชัย
3. นายทวีศักดิ์
4. นางสาวเบญจวรรณ
5. นางสาวประภัสสร
6. นางสาววันวิสาข์

จันทร์มณี
ศรีมากรณ์
วังแวว
วงค์ลือโลก
คําเขื่อน
อินทร์รอด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสนันตน์ชินา แก้วคําอ้าย
2. นายสุนทร
ปัญโญคํา
3. นายเฉลิมเกียรติ ไชยแก้ว
4. นางสุธาสินี
ทองเชี่ยว
5. นายสุเทพ
อยู่รอง
6. นางจุฑามาศ
เรือนสอน
7. นางสาวนริศรา ประทุม
8. นางสาวกุลนที
สุริวงค์
9. นางสาวนิดา
แก้วเมือง
10. นายธัญวิสิษฐ์
สอนจินต๊ะ
11. นางอิศวีรพร
ไชยชนะ
12. นายดํารงกิจ
บ่อเป็น
13. นางศนิตา
เสมอภาคภูมิ
14. นางสาวพัทยาพร หมื่นอุสาห์
15. นายประกาศิต
เอี่ยมสอาด
16. นายอภิญญา
จันทร์แจ้ง
17. นายอรรถชัย
เตชะสาย
18. นายอดิศักดิ์
ทานันท์
19. นางกัลยา
ลือแก้ว
20. นายสมหมาย
เป็งทัต
21. ว่าที่ร.ต.หยาดหฤทัย ลาสาย
22. นางสาวรุ่งรวี
มะศิระถา
23. นางนงลักษณ์
เทพพรมวงศ์
24. นางพิกุล
ขันทินันต์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ. แทน ประธาน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ แทน
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร สนจ.ลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เทศบาลเมืองพิชัย
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อําเภอห้างฉัตร
เทศบาลตําบลสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงเตา อําเภองาว
เทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง อําเภอเถิน
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร
เทศบาลตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน
เทศบาลตําบลสิริราช อําเภอแม่ทะ

-225. นางสาวคัทลียา
26. จ่าสิบเอกจิรศักดิ์
27. นางสาวเนตรทราย
28. นางสาวรุ่งทิวา
29. นายนที
30. นายศิริชัย

ฝั้นแก้ว
ศรีใส
ณ ลําปาง
ควรคิด
ปีบ้านใหม่
กันทะหลั่น

เทศบาลตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน อําเภองาว
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง อําเภองาว
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง อําเภองาว
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา สํานักงานจังหวัดลําปาง

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 4/2558 ตามมติที่ประชุมครั้งที่
5/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
โดยคณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปางได้เห็นชอบให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ ดําเนินการพิจารณา
กลั่นกรองฯ ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ๒5๕8
คณะทํางานกลั่นกรอง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดประชุมในครั้งที่ 3/2558
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุมวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัด
ลําปาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะทํางานฯ รับรองรายงานการ
ประชุม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายงานประชุม

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ พิจารณา
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน มีจํานวน 30 หน่วยงาน

เลขานุการ

3.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 82,200 บาท (แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
สํานักงานจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 3
รายการ งบประมาณ 57,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการ
จัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท

-33.1.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,2๐๐ บาท
3.1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 45 ในราคาเครื่อง
ละ 19,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
ตามมติที่ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองฯ หน่วยงานขอเพิ่มอุปกรณ์เพื่อใช้การอบรม
สารสนเทศของจังหวัด (กลุ่มงานข้อมูลฯ) จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 25,000 บาท ดังนี้
3.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 30
ในราคาเครื่องละ 25,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 52,500 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพิชัย ได้เสนอเรื่ องการจั ดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่ อใช้ใ นการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ 52,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
22,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,00๐ บาท
3.2.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓7
ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 8,500 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 8,500 บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 รายการที่ 2 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ทุกข้อ
ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT

-4จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด
ตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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3.3 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
บ้านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 76,600 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 76,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นอํ า นาจของคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ที่ จ ะพิ จ ารณา เนื่ อ งจากจํ า นวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,000 บาท
3.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่อง
ละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,0๐๐ บาท
3.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่อง
ละ 22,000 บาทจํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,000 บาท
3.3.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓8
ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,300 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 6,600 บาท
3.3.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42 ในราคาเครื่อง
ละ 16,0๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 16,00๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 รายการที่ 3 ระบุชื่อรายการผิด
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม ดําเนินการ
จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ เ สนอขอได้ แต่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานแก้ ไ ข
รายละเอีย ดตามที่ คณะทํา งานกลั่นกรองฯ ได้พิจ ารณาแก้ไขตามเกณฑ์ม าตรฐานที่
กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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3.4 การพิจารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ของเทศบาลตํ าบลห้างฉัตร
แม่ตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 222,500 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 222,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นอํ า นาจของคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ที่ จ ะพิ จ ารณา เนื่ อ งจากจํ า นวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,000 จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 110,00๐ บาท
3.4.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓7
ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 8,500 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 8,500 บาท
3.4.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,000 บาท จํานวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท
3.4.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับขนาดการะดาษ A3 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 43
ในราคาเครื่องละ 53,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 50,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 50,000 บาท
3.4.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
7,6๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 6,500 บาท จํ านวน 4 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 26,00๐ บาท
คณะทํ างานกลั่นกรองฯ ได้ พิจารณาคําขอการจั ดซื้ อคอมพิวเตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารกํ าหนด จํ านวน 5 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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3.5 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลสบปราบ
จํานวน 8 รายการ 662,200 บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่ องการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ในการปฏิ บัติ งานต่ อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ
662,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจั ดซื้อดังกล่ าว อยู่ในอํ านาจของคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.5.1 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50
ในราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,00๐ บาท
3.5.2 กล้องวงจรปิด fixed network camera โดยมีคุณลักษณะตามร่าง
เกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 36,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 28,000 บาท จํานวน 13 เครื่อง
รวมงบประมาณ 364,000 บาท
3.5.3 เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 8 ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามร่างเกณฑ์
ราคากลาง CCTV ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 12 ในราคาเครื่องละ
71,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 50,000 บาท จํ านวน 4 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 200,000 บาท
3.5.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,000 จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 66,00๐ บาท
3.5.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,000 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 14,000 บาท
3.5.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่อง
ละ 7,6๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 7,60๐ บาท
3.5.7 เครื่องสแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 46 ในราคาเครื่ องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 3,000 บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 3,00๐ บาท
3.5.8 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท และ
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,60๐ บาท
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คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 8 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ให้รวมโครงการ
เป็นโครงการเดียวกัน
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ เ ทศบาลตํ า บลสบปราบ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด
ตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 27,100 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 27,1๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 14,900
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,900 บาท
3.6.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่อง
ละ 3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,900 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวม
งบประมาณ 8,7๐๐ บาท
3.6.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓8 ใน
ราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 3,500 บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลสบปราบ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
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มติที่ประชุม

3.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สมัย อําเภอสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 184,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 184,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ
90,000 บาท
3.7.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 21,๐๐๐ บาท จํานวน จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 63,00๐ บาท
3.7.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่อง
ละ 3,1๐๐ บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,0๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

3.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปงเตา อําเภองาว จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 71,000 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลปงเตา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 71,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าวอยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 48,0๐๐ บาท

-93.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
23,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํ านวน 2 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ แก้ไขงบประมาณในโครงการข้อ 3.1 ให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลปงเตา ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังใต้ อําเภอวังเหนือ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 92,400 บาท (เก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 92,4๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 48,0๐๐ บาท
3.9.2 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50 ใน
ราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท จํานวน จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,30๐ บาท
3.9.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓8 ในราคาเครื่องละ
3,7๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,8๐๐ บาท
3.9.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,3๐๐ บาท
3.9.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคา
เครื่องละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,0๐๐ บาท
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คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการ
ทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอ
แจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแจ้ห่ม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2รายการ
งบประมาณ 7,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.10.1 เครื่องสแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 46 ในราคาเครื่องละ
3,6๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ
6,0๐๐ บาท
3.10.2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) โดยมี
คุณลั กษณะตามร่ างเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(เพิ่มเติม) ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 800 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,60๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารกํ า หนด จํา นวน 2 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแจ้ห่ม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

3.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาโป่ง อําเภอเถิน จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 32,300 บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์

-11จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 32,3๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,00๐ บาท
3.11.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,300 บาท
3.11.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 3,000 บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 3,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารกํ าหนด จํ านวน 3 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

3.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาสัก อําเภอแม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 129,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 129,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.12.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,700
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 47,1๐๐ บาท
3.12.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,700 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 68,10๐ บาท

-123.12.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,200 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 14,4๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ
โครงการข้อ 4 รายการที่ 3 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ ให้
ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลพระบาทวังตวง
อําเภอแม่พริก จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 90,500 บาท (เก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตํ าบลพระบาทวั งตวง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ งานต่ อคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 90,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นอํ า นาจของคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ที่ จ ะพิ จ ารณา เนื่ อ งจากจํ า นวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
3.13.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคา
เครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 34,000 บาท
3.13.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
39 ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,6๐๐ บาท
3.13.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 37
ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,9๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารกํ าหนด จํ านวน 4 รายการ และคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 รายการที่ 3 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่
ละรายการทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT

-13จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว
อําเภอเกาะคา จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 89,900 บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตํ าบลเกาะคาแม่ ยาว ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 89,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.14.1 เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ สํา หรับ งานสํานัก งาน (จอขนาดไม่ น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้ อ ๗ ในราคาเครื่ องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
14,920 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 59,68๐ บาท
3.14.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 21,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,80๐ บาท
3.14.3 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๓7 ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 8,420 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 8,420 บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํ างานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ 1) โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละ
รายการทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT 2)
โครงการข้อ 7 ให้ระบุประวัติของการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว (เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.ใด)
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
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มติที่ประชุม

3.15 การพิ จารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริหารส่ วนตํ าบล
เวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งานต่ อคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 22,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นอํ า นาจของคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ที่ จ ะพิ จ ารณา เนื่ อ งจากจํ า นวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้
ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,000 บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

3.16 การพิ จารณาการจั ดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตํ าบลต้นธงชั ย
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 143,850 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลต้นธงชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน 8
รายการ งบประมาณ 143,85๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.16.1 เครื่ อ งคอมพิว เตอร์สํา หรับ งานสํานัก งาน (จอขนาดไม่ น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,00๐ บาท
3.16.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 9 ในราคาเครื่ องละ 30,๐๐๐ บาท จํ านวน 2 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 60,00๐ บาท
3.16.3 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 8,450 บาทจํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 8,450 บาท
3.16.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,700 บาท

-153.16.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39 ในราคา
เครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,600 บาท
3.16.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ 7,6๐๐
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,200 บาท
3.16.7 เครื่ องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 53 ในราคาเครื่ องละ
6,1๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,3๐๐ บาท
3.16.8 ชุ ดโปรแกรมปฏิ บั ติ การ สํ าหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และคอมพิ วเตอร์
โน๊ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งาน งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
62 ในราคาเครื่องละ 3,8๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,6๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 8 รายการ และคณะทํ างานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ 1) รายการที่ 3 ราคาของอุปกรณ์ให้ตรงกับใบเสนอราคา 2) ให้รวม
2 โครงการให้เป็นโครงการเดียวกัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลต้นธงชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน
10 รายการ งบประมาณ 765,007.20 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 10
รายการ งบประมาณ 765,007.20 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.17.1 การให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เทศบาลนครลํ า ปาง
ประจําปี 2559
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 449,400 บาท/ปี จํานวน 1 วงจร รวม
งบประมาณ 449,400 บาท/ปี
3.17.2 ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30
Mbps/3 Mbps
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 1,284 บาท/เดื อน (30/3 Mbps)
จํานวน 2 วงจร รวมงบประมาณ 2,568 บาท/เดือน

-163.17.3 ร.ร.เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30
Mbps/3 Mbps
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร หน่วยงานจั ดหาได้ ในราคา 1,284 บาท/เดือน (30/3 Mbps)
จํานวน 2 วงจร รวมงบประมาณ 2,568 บาท/เดือน
3.17.4 ร.ร.เทศบาล 5 (บ้ า นศรี บุ ญ เรื อ ง) ความเร็ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 30
Mbps/3 Mbps
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร หน่ วยงานจัดหาได้ในราคา 1,284 บาท/เดือน (30/3 Mbps)
จํานวน 3 วงจร รวมงบประมาณ 3,852 บาท/เดือน
3.17.5 ร.ร.เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 Mbps/3
Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 1,284 บาท/เดือน (30/3 Mbps) จํานวน 1 วงจร รวม
งบประมาณ 1,284 บาท/เดือน
3.17.6 ร.ร.เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30
Mbps/3 Mbps
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 1,284 บาท/เดือน (30/3 Mbps)
จํานวน 2 วงจร รวมงบประมาณ 2,568 บาท/เดือน
3.17.7 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 Mbps/5
Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หน่ วยงานจัดหาได้ในราคา 2,675 บาท/เดื อน (40/5 Mbps) จํานวน 1 วงจร รวม
งบประมาณ 2,675 บาท/เดือน
3.17.8 ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กบ้ านดงม่ อนกระทิ ง ความเร็ วไม่ น้ อยกว่ า 10
Mbps/512 Kbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 631.30 บาท/เดือน (10/1 Mbps)
จํานวน 1 วงจร รวมงบประมาณ 631.30 บาท/เดือน
3.17.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ ความเร็วไม่น้อยกว่า 10Mbps/512
Kbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 631.30 บาท/เดือน (10/1 Mbps) จํานวน 1 วงจร รวม
งบประมาณ 631.30 บาท/เดือน
3.17.10 ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Mbps/4 Mbps
จํานวน 1 วงจร โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 9,523 บาท/เดือน (8/4 Mbps) จํานวน 1 วงจร รวม
งบประมาณ 9,523 บาท/เดือน
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 10 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ 1) ให้รวม 2 โครงการให้เป็นโครงการเดียวกัน 2) แยกงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ระบบ Internet 3) ราคาของแต่ละงบประมาณให้เป็นราคาที่รวม
ภาษีแล้ว และให้รวมแต่ละรายการเป็นรายปี
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ

-17อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.18 การพิจารณาการจัดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริหารส่ วนตํ าบล
บ้านดง อําเภอแม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 60,900 บาท (หกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 60,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.18.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 30,00๐ บาท
3.18.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11 ในราคาเครื่อง
ละ 21,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,00๐ บาท
3.18.3 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 9,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,900 บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการ
ทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั กการให้ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบ้ านดง ดํ าเนิ นการจั ด ซื้ อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
3.19 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองพิชัย จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 38,700 บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ

เทศบาลเมืองพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 38,7๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-183.19.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) โดยมี
คุณลั กษณะตามร่ างเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(เพิ่มเติม) ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 800 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 2,40๐ บาท
3.19.2 เครื่อ งคอมพิว เตอร์ สํา หรับ งานสํานัก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,00๐ บาท
3.19.3 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50
ในราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,3๐๐ บาท
3.19.4 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้รวม 2 โครงการให้เป็นโครงการเดียวกัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลเมืองพิชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
3.20 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 305,100 บาท (สามแสนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 305,1๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.20.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 9 ในราคาเครื่ องละ 30,๐๐๐ บาท จํ านวน 7 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 210,00๐ บาท
3.20.2 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 โดยไม่ มี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 31,700 บาท จํานวน 3 เครื่อง
รวมงบประมาณ 95,1๐๐ บาท
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คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางาน
กลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.21 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลไหล่หิน
อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 15,900 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 15,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้ อ 7 ในราคาเครื่ องละ 16,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
15,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,90๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารกํ าหนด จํ านวน 1 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลไหล่หิน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้
3.22 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอ
แม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 16,900 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 16,900 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่อง
ละ 17,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 16,900 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 16,900 บาท
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คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารกํ าหนด จํ านวน 1 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้
3.23 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 98,600 บาท (เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลศาลา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ
งบประมาณ 98,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.23.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,30๐ บาท
3.23.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,3๐๐ บาท
3.23.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
3.23.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 45 ในราคา
เครื่องละ 19,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
3.23.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
๑7,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,0๐๐ บาท
3.23.6 เครื่อ งคอมพิว เตอร์สํา หรับ งานสํานัก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,0๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 6 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ ให้
ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
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จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลศาลา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
3.24 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 63,900 บาท (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ้านสา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 63,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.24.1 เครื่ อ งคอมพิว เตอร์สํา หรับ งานสํานั ก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,0๐๐ บาท
3.24.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44
ในราคาเครื่องละ 7,6๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,20๐ บาท
3.24.3 เครื่องพิมพ์ ชนิ ดเลเซอร์ /ชนิ ด LED ขาวดํ า (18 หน้ า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคา
เครื่องละ 3,7๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,400 บาท
3.24.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,3๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ ให้
ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลบ้านสา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.25 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเวียงมอก
อําเภอเถิน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 52,500 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลเวียงมอก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 52,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่

-22ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.25.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ ๑7,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 34,0๐๐ บาท
3.25.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 36 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,30๐ บาท
3.25.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,200 บาท
3.25.4 เครื่องสแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 46 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,2๐๐ บาท
3.25.5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) โดยมี
คุณลักษณะตามร่ างเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(เพิ่มเติม) ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 9๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,80๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ ให้
ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลเวียงมอก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.26 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสิรริ าช อําเภอ
แม่ทะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 14,500บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลสิริราช ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 14,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 14,500
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,5๐๐ บาท

-23มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ ให้
ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลสิริราช ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.27 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 52,800 บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 52,8๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.27.1 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 36 ในราคาเครื่ องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,80๐ บาท
3.27.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํา หรั บ งานสํ านัก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้ อ ๗ ในราคาเครื่ องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,0๐๐ บาท
3.27.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวม
งบประมาณ 12,000 บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ 1) ใบปะหน้า ให้เขียนชื่ออุปกรณ์ และประเภท ICT ให้ถูกต้อง 2)โครงการข้อ
4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดย
ระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

3.28 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านอ้อน อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 36,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.28.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,000 บาท
3.28.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42
ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,0๐๐ บาท
3.28.3 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50
ในราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,0๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารกํ าหนด จํ านวน 3 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอ้อน ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.29 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก อําเภอแม่พริก จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 149,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 149,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.29.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 136,000 บาท

-253.29.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ
3,7๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,7๐๐ บาท
3.29.3 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
37 ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,9๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ 1) โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ
ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT 2) ใบเสนอราคา
รายการที่ 1 จัดหาตามเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.30 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านโป่ง อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 86,500 บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 86,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.30.1 เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์สํ า หรั บ งานสํ านัก งาน (จอขนาดไม่ น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้ อ ๗ ในราคาเครื่ องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
15,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,0๐๐ บาท
3.30.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาทจํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,00๐ บาท
3.30.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจั ดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 7 เครื่อง รวม
งบประมาณ 21,000 บาท

-26มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ 1) ใบปะหน้า รายการที่ 2 เขียนราคา MICT ให้ถูกต้อง 2) โครงการข้อ 4
เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุ
ว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

4.1 ขออนุมัติในหลักการการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ในปี ง บประมาณ 2558 เนื่ อ งจากระยะเวลาใกล้ สิ้ น
ปี ง บประมาณ และแต่ ล ะส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ มี ภ ารกิ จ เร่ ง ด่ ว นจํ า นวนมาก
ประกอบกับจะต้องเร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน
2558 ดังนั้น หากมีส่วนราชการ หน่วยงานใด มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนําเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะทํางานกลั่นกรองเพิ่มเติม หลังจากการประชุมนี้ จึงขออนุมัติในหลักการ
ให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ แทนการประชุมคณะทํางานฯ
แล้วนําผลการพิจารณาเสร็จต่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมวันที่ 15 กันยายน 2558 เพื่อทราบ
หรือพิจารณาต่อไป
เห็นชอบ

มติที่ประชุม
เลขานุการ

เลขานุการ

4.2 การพิจารณากลั่นกรองเพิ่มเติม ตามมติในวาระที่ 4.1 มีหน่วยงานที่เสนอขอเข้าสู่การ
พิจารณากลั่นกรองเพิ่มเติม จํานวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
4.2.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังเหนือ อําเภอวังเหนือ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 36,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคาเครื่องละ 19,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,000 บาท

-274.2.1.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,6๐๐ บาท
4.2.1.3 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
37 ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,500 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,5๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารกํ าหนด จํ านวน 3 รายการ ซึ่ งคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลวั ง เหนื อ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.2.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่ปุ อําเภอ
แม่พริก จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 198,700 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่ปุ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ
งบประมาณ 198,7๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ พิจารณาแล้ว การจั ดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.2.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,000 บาท
4.2.2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38
ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 5
เครื่อง รวมงบประมาณ 17,5๐๐ บาท
4.2.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวม
งบประมาณ 120,0๐๐ บาท
4.2.2.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท
และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,0๐๐ บาท

-284.2.2.5 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 36 ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท
และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,2๐๐ บาท
4.2.2.6 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 37
ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 8,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 8,5๐๐ บาท
4.2.2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ บาท
4.2.2.8 จอคอมพิวเตอร์ ชนิด LED (ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 51
ในราคาเครื่องละ 4,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 3,5๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารกํ าหนด จํ านวน 8 รายการ ซึ่ งคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่ปุ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.2.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลดอนไฟ
อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 53,600 บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลดอนไฟ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 53,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,0๐๐ บาท
4.2.3.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 53 ในราคาเครื่องละ 6,1๐๐ บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,3๐๐ บาท

