รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 5/๒558
วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕8 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นางศุกลรัตน์
2. นายศักดิ์ชัย
3. นางสาวเบญจวรรณ
4. นางสาวประภัสสร
5. นางสาววันวิสาข์

จันทร์มณี
ศรีมากรณ์
วงค์ลือโลก
คําเขื่อน
อินทร์รอด

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายทวีศักดิ์
วังแวว
2. นายถาวร
จันทร์ต๊ะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรทัศน์
2. นางสนันตน์ชินา
3. นายมณฑล
4. จ.ส.ต.ชัยพร
5. นางศรินยา
6. นางสาวสุภา
7. นายอดิศักดิ์
8. นางฐิตาภา
9. นางสาวรัชณีย์
10. นางสาวเมทีนี
11. นางพิราวัลย์
12. นายอรรถพล
13. นายอรรถชัย
14. นายอร่าม

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ. แทน
ประธาน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ แทน
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร สนจ.ลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ช่วยราชการสํานักงานจังหวัดลํา

ทิพย์ประยูร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
แก้วคําอ้าย เทศบาลนครลําปาง
ภู่ทอง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บุญเกียรติสกุล องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
กูใจ
องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง
พรหมมาบุญ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
ทานันท์
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร
บุญเจริญ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร
ใจยะทัศน์ องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ
วงค์ภิโล
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ
เรืองฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม
อุทุมพร
องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ
เตชะสาย
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา
ดวงจันทร์ เทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2559 ตามมติที่ประชุมครั้งที่
5/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง

-2โดยคณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปางได้เห็นชอบให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ ดําเนินการพิจารณา
กลั่นกรองฯ ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒5๕8
คณะทํางานกลั่นกรอง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดประชุมในครั้งที่ 4/2558
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ห้องประชุมวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัด
ลําปาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะทํางานฯ รับรองรายงานการ
ประชุม ภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายงานประชุม

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ พิจารณา
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน มีจํานวน 20 หน่วยงาน

เลขานุการ

3.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 123,100 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ภ รายการ งบประมาณ 123,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การ
จัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 80,000 บาท
3.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,6๐๐ บาท
3.1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42 ในราคาเครื่อง
ละ 16,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 13,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 13,5๐๐ บาท
3.1.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวม
งบประมาณ 15,0๐๐ บาท
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คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 รายการที่ 3 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในทุก
ข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา 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

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 49 ,500 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 49,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
3.2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 38 ในราคาเครื่ องละ
3,7๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,7๐๐ บาท
3.2.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่อง
ละ 7,6๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,6๐๐ บาท
3.2.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,2๐๐ 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 สารกํา หนด จํา นวน 4 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ่ อ แฮ้ ว ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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3.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 550,600 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 550,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การ
จัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 11 เครื่อง รวมงบประมาณ 176,000 บาท
3.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,๐๐๐ จํ านวน 4 เครื่ อง รวมงบประมาณ
92,000 บาท
3.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
30,000 บาท
3.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่อง
ละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 51,0๐๐ บาท
3.3.5 อุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 1 ในราคาเครื่อง
ละ 50,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,0๐๐ บาท
3.3.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท
จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,900 บาท
3.3.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,2๐๐ บาท
3.3.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
7,6๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 6,500 บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 7,60๐ บาท
3.3.9 เครื่องสแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 47
ในราคาเครื่องละ 20,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,00๐ บาท
3.3.10 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50

-5ในราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 3,30๐ บาท
3.3.11 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,6๐๐ บาท
3.3.12 Router Borad โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
47,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 47,0๐๐ 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
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 11 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 รายการที่ 1,4,10 และ 11 เช็ค
รายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการ ให้ตรงกับใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยระบุ
ว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็ นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลําปาง ดํ าเนินการ
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

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 15,900 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 15,900 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 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 36 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,60๐ บาท
3.4.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,300 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
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 รายการที่ 1 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในทุก

-6ข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ 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

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 61,500 บาท ซึ่ งฝ่ ายเลขาฯ ได้ พิ จารณาแล้ ว การจั ดซื้ อดั งกล่ าว อยู่ ใ นอํ า นาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,000 จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,00๐ บาท
3.5.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท และ
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,500 บาท
3.5.3 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
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ
4 รายการที่ 1 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่า
ตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด
ตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
3.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลปงยางคก
อําเภอห้างฉัตร จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 135,900 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

-7เลขานุการ

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 5 รายการ งบประมาณ 135,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,๐๐๐ บาท จํ านวน 3 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 69,00๐ บาท
3.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
30,000 บาท
3.6.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ จํานวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 14,800 บาท
3.6.4 เครื่องพิม พ์ Multifunction
ชนิด เลเซอร์ /ชนิ ด LED โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 45 ในราคา
เครื่องละ 19,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,000 บาท
3.6.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่อง
ละ 3,1๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,1๐๐ บาท

มติที่ประชุม

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 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 รายการที่ 2 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในทุกข้อ ให้ตรงกับ
ใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ เ ทศบาลตํ า บลปงยางคก ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด
ตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 97,400 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 97,4๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ

-8ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.7.1 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 จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 48,0๐๐ บาท
3.7.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ 7,6๐๐
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,200 บาท
3.7.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,300 บาท
3.7.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 37
ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,9๐๐ บาท
3.7.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
17,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,0๐๐ 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
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 ทุกรายการ เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุก
ข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา 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

เลขานุการ

3.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 119,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 119,800 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 และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท
จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 90,0๐๐ 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
3.8.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่อง
ละ 3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวม
งบประมาณ 6,8๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
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 รายการที่ 2 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ใน
ทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านหวด อําเภองาว จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 21,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11 ใน
ราคาเครื่องละ 21,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,0๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการ
ทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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มติที่ประชุม

3.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เสริมขวา อําเภอเสริมงาม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 43,400 บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 2รายการ งบประมาณ 43,4๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.10.1 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 36 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 34,40๐ บาท
3.10.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 37
ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 9,0๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิจ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 3 เขียนรวมราคาของโครงการให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่ วนตําบลเสริมขวา ดําเนินการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด
ตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตาม
ระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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3.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่ถอด อําเภอเถิน จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 124,290 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 124,29๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11 ในราคาเครื่อง
ละ 21,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,00๐ บาท
3.11.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
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งบประมาณ 23,00๐ บาท
3.11.3 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 36 ในราคาเครื่ องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,30๐ บาท
3.11.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 2,850 บาท จํ า นวน 1 เครื่ อ ง รวม
งบประมาณ 2,850 บาท
3.11.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 32
ในราคาเครื่องละ 6,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,800 บาท จํานวน 5
เครื่อง รวมงบประมาณ 24,0๐๐ บาท
3.11.6 ตู้ สํ า หรั บ จั ด เก็ บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ (ขนาด 12 u)
จํานวน 1 ตู้ พร้อมสายแลน CAT 5E สําหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์ โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคา 12,690 บาท จํานวน 1 ตู้ และสายแลน เมตรละ 25 บาท จํานวน 100 เมตร งบประมาณ
2,500 บาท รวมงบประมาณ 15,190 บาท
3.11.7 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคา 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
3.11.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง พร้อม
อุ ป กรณ์ แ ปลงสั ญ ญาณไฟผ่ า นสายแลน โดยไม่ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,950
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,950 บาท
3.11.9 อุปกรณ์แปลงสัญญาณจากใยแก้วนําแสงเป็นสัญญาณในสายเคเบิ้ล
ทองแดง (สายแลน) พร้อมสายไฟเบอร์ออฟติก เชื่อมโยงสัญญาณ โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคา 8,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,000 บาท และสายไฟเบอร์ออฟติก
ขนาด 2 Core เมตรละ 25 บาท จํานวน 100 เมตร งบประมาณ 7,500 บาท รวมงบประมาณ
24,500 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 6 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ 1) แยกอุปกรณ์ที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ ICTให้เข้าตาม
เกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง 2) แยกอุปกรณ์บางตัวออกจากไม่มีราคาตามเกณฑ์ ICT ให้เป็น
อุปกรณ์อื่น ๆ (เช่นสาย Lan และ สาย Fiber obtic)

-12จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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มติที่ประชุม

3.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นายาง อําเภอสบปราบ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 60,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.12.1 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 22,800 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 45,60๐ บาท
3.12.2 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
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ
โครงการข้อ 4 รายการที่ 1-2 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในทุกข้อ ให้ตรงกับใบ
เสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง
อําเภองาว จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 92,400 บาท (เก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งานต่ อคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 92,4๐๐ 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

-133.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,๐๐๐ บาท จํ านวน 3 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 69,00๐ บาท
3.13.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
39 ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,500 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,5๐๐ บาท
3.13.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท
และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,300 บาท
3.13.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 36 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,30๐ บาท
3.13.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ 9,300 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
สารสนเทศและการสื่ อสารกํ าหนด จํ านวน 5 รายการ และคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 รายการที่ 1 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในทุก
ข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT ให้ถูกต้อง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด
อําเภอแม่เมาะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 77,400 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 77,4๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.14.1 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

-143.14.2 เครื่อ งคอมพิว เตอร์สํ า หรับ งานสํานัก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,00๐ บาท
3.14.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,400 บาท
3.14.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 3,000 บาท จํ านวน 5 เครื่อ ง รวม
งบประมาณ 15,000 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 สารกํา หนด จํา นวน 4 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลสบป้ า ด ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

3.15 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลเมื องเขลางค์ นคร
จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 673,700 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 12
รายการ งบประมาณ 673,7๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการ
จัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.15.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํา หรับ งานสํานัก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้ อ ๗ ในราคาเครื่ องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
15,50๐ บาท จํานวน 13 เครื่อง รวมงบประมาณ 201,50๐ บาท
3.15.2 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,00๐ บาท จํานวน 12 เครื่อง รวม
งบประมาณ 36,0๐๐ บาท
3.15.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ 7,6๐๐
บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,50๐ บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ
75,000 บาท

-153.15.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,100 บาท
3.15.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39 ในราคา
เครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,20๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 14,400 บาท
3.15.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 43 ใน
ราคาเครื่องละ 53,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 52,50๐ บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 105,000 บาท
3.15.7 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 และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 16,50๐ จํานวน 3
เครื่อง รวมงบประมาณ 49,5๐๐ บาท
3.15.8 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50
ในราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 13,2๐๐ บาท
3.15.9 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) โดย
มีคุณลักษณะตามร่างเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(เพิ่มเติม) ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 9๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,60๐ บาท
3.15.10 เครื่องสแกนเนอร์สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 46 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,4๐๐ บาท
3.15.11 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 1 ในราคาเครื่ องละ
120,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 120,0๐๐ บาท
3.15.12 เครื่องพิมพ์เช็ค Dot matrix จํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
พิมพ์ โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 32,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
32,0๐๐ 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
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 11 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ใบเสนอราคา ให้เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่
ละรายการ ให้ตรงกับ spec ของอุปกรณ์ในโครงการข้อ 4 ให้ถูกต้อง
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ เ ทศบาลเมื อ งเขลางค์ น คร ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่

-16คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.16 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน
11 รายการ งบประมาณ 651,940 บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 11
รายการ งบประมาณ 651,94๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.16.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท จํานวน 8 เครื่อง และราคา
เครื่องละ 22,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 206,80๐ 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 4 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 120,00๐ บาท
3.16.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 1 ในราคาเครื่ องละ
120,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 120,0๐๐ บาท
3.16.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39 ในราคา
เครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,200 บาท
3.16.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,400 บาท
3.16.6 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 36 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,90๐ บาท
3.16.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ 7,6๐๐
บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 38,000 บาท
3.16.8 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,990 บาท จํานวน 1 เครื่อง และราคา
เครื่องละ 2,690 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,44๐ บาท

-173.16.9 เครื่องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 53 ในราคาเครื่ องละ
6,1๐๐ บาท จํานวน 13 เครื่อง รวมงบประมาณ 79,3๐๐ บาท
3.16.10 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 54 ในราคาเครื่ องละ
12,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,0๐๐ บาท
3.16.11 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 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 10 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ 1) ให้รวมรายการที่ 1-2 และ 8 ให้เป็นราคาและ
spec เดียวกัน 2) ให้ระบุประวัติของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส่วนงานคลังว่าใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด 3) โครงการข้อ 4 รายการที่ 3 เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่
ละรายการทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พิชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 234,400 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 234,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.17.1 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 52 ในราคาเครื่ องละ
3,1๐๐ บาท หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,94๐ บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ
29,40๐ บาท
3.17.2 กล้องวงจรปิด ความละเอียดไม่น้อยกว่า 700 TVL ปรับภาพ
กลางวัน-กลางคืน อัตโนมัติ
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่องละ 3,9๐๐ บาท จํานวน 40 เครื่อง รวม
งบประมาณ 156,00๐ บาท

-183.17.3 กล้องวงจรปิด ความละเอียดไม่น้อยกว่า 700 TVL ปรับภาพ
กลางวัน-กลางคืน อัตโนมัติ
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่องละ 4,9๐๐ บาท จํานวน 10 เครื่อง รวม
งบประมาณ 49,00๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ และคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ 1) รวมราคาในโครงการให้ถูกต้อง 2) โครงการข้อ 4
เช็ครายละเอียด spec ของอุปกรณ์ในแต่ละรายการทุกข้อ ให้ตรงกับใบเสนอราคา โดยระบุ
ว่าตรงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ICT 3) โครงการข้อ 7 ให้ระบุประวัติของการใช้อุปกรณ์
ที่มีอยู่ก่อนแล้ว (เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.ใด)
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั กการให้ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลพิ ชั ย ดํ าเนิ นการจั ด ซื้ อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.18 การพิ จารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลตําบลแจ้ห่ม
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 1,052,500 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตํ าบลตํ าบลแจ้ ห่ ม ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 1,052,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การ
จั ด ซื้ อ ดั ง กล่ า ว อยู่ ใ นอํ า นาจของคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ ที่ จะพิ จารณา เนื่ องจากจํ านวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.18.1 เครื่อ งคอมพิ ว 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
3.18.2 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 37 ในราคา
เครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,50๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 19,000 บาท
3.18.3 เครื่ องพิ มพ์ ชนิ ดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้ า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38 ในราคา
เครื่องละ 3,7๐๐ บาท บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,600 บาท
3.18.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 52 ในราคาเครื่องละ

-193,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 2,80๐ บาท จํ านวน 2 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 5,6๐๐ บาท
3.18.5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Putdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (cctv) ข้อ 6 ในราคาเครื่องละ 52,0๐๐
บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 50,00๐ บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ
450,0๐๐ บาท
3.18.6 อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่าย (NVR Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (cctv) ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 79,0๐๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 75,00๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,0๐๐ บาท
3.18.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
30 ในราคาเครื่องละ 25,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,51๐ บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,51๐ บาท
3.18.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (cctv) ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ 9,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
8,90๐ บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 80,1๐๐ บาท
3.18.9 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 51
ในราคาเครื่องละ 4,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,50๐ บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 4,5๐๐ บาท
3.18.10 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 52 ในราคาเครื่ องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 2,80๐ บาท จํ านวน 9 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 25,2๐๐ บาท
3.18.11 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ 53 ในราคาเครื่องละ
6,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,90๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 5,9๐๐ บาท
3.18.12 อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบงานทะเบียนราษฎร LINE Matrix
Printer โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสางหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 350,0๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ
18,3๐๐ 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 10 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางาน

-20กลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ 1) รวมราคาในโครงการให้ถูกต้อง 2) ระบุราคา
MICT ข้อ 51 และ cctv ข้อ 6 , 11 ให้ถูกต้อง 3) โครงการข้อ 4 เรียงลําดับรายการ
อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามใบปะหน้า (แบบเสนอโครงการ) 4) ให้รวมเครื่องสํารองไฟของ
อุปกรณ์ และ cctv
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลตําบลแจ้ห่ม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
3.19 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สมัย อําเภอสบปราบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 7,300 บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 7,3๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39 ใน
ราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,300 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
สารสนเทศและการสื่อ สารกํ า หนด จํา นวน 1 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้
3.20 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลตําบลแม่พริก
อําเภอแม่พริก จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 125,300 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ

เทศบาลตํ าบลตํ าบลแม่ พริก ได้เ สนอเรื่องการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่อใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 125,3๐๐ 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

