รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 1/ ๒558
วันพุธ ที่ 21 มกราคม ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสําเริง
ไชยเสน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
ประธาน
2 นางศุกลรัตน์
จันทร์มณี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สํานักงานจังหวัดลําปาง
3. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
4. นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
5. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายศักดิ์ชัย
ศรีมากรณ์
2. นายทวีศักดิ์
วังแวว
3. นายถาวร
จันทร์ต๊ะ

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ชรก.สํานักงานจังหวัดลําปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมพร
2. นายพรเทพ
3. นายสุรทัศน์
4. นางสนันตน์ชินา
5. นายเฉลิมเกียรติ
6. นายสุนทร
7. นายอิทธิพล
8. นายมณฑล
9. นางทัศนีย์
10. น.ส.ศรันยา
11. นางลลิตา
12. นางศศิธร
13. นางกาญจนา
14. น.ส.คัทลียา
15. นายเกรียงไกร
16. นายณัฐสิทธิ์
17. น.ส.นุชนาถ
18. น.ส.รนณัณ
19. นายอร่าม
20. น.ส.สาธิตา
21. น.ส.น้องน้อย
22. นางศิริวรรณ
23. นางนันทนา
24. ว่าที่ ร.ต.ธนบูลย์

เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า
เทศบาลตําบลนาแก้ว
เทศบาลตําบลบ้านสา
เทศบาลตําบลน้ําโจ้
เทศบาลเมืองล้อมแรด
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด
เทศบาลตําบลแม่พริก
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ
เทศบาลตําบลห้างฉัตร
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน
เทศบาลตําบลปงยางคก
องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว

วะเท
บุญไทย
ทิพย์ประยูร
แก้วคําอ้าย
ไชยแก้ว
ปัญโยคํา
รัตนเดชา
ภู่ทอง
พรหมผิวดี
ฟูใจ
จันทร์สัน
พงศ์นุช
แสงระวี
ฝั้นแก้ว
จะวะนะ
บุญมาก
เชี่ยววานิช
พะมะเต
ดวงจันทร์
วงค์กาไชย
ชัยวงศ์สุรฤทธิ์
แสนพิมพ์
จอมวงค์
บุญนํามา

-225. นางทัศนีย์
อะทะจา
26. นางปนัดดา
น้ํานนท์
27. นายคฑาวุธ
อินต๊ะ
28. นายเกษฎา
มาธุระ
29. น.ส.สุภาภรณ์ มุณีแก้ว
30. น.ส.วารุณี
ทาดี
31. นางขวัญชนก
พงศ์กาลัง
32. ส.อ.รังสรรค์
วงศ์โห้
33. เทศบาลตําบลนาสัก

เทศบาลตําบลแม่เมาะ
เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา
เทศบาลตําบลวังพร้าว
องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเมือง
เทศบาลตําบลสิริราช

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2558 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 4/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒5๕7
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัด
ประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒5๕7 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯได้จัดทํารายงานการประชุม
และจัดส่งให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
เรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
3.1 กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
3.1.1 ในคราวประชุม ครั้ งที่ 2/2557 เมื่อวั นที่ 29 เม.ย. 2557 มีม ติ
เห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย และแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและ
ราคาของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย กําหนดให้ใช้เกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.57

-32) ยกเลิกเกณฑ์ราคากลางฯ ของ มท. ที่ประกาศไว้ทุกรายการ และ
คกก.มท.จะกําหนดราคาอ้างอิงและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เฉพาะรายการที่
กระทรวงไอซีทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมิได้ประกาศกําหนด
3) ปรับปรุงแบบรายงานโดยยกเลิกการใช้ “ราคา มท.” และเพิ่มข้อมูล
การสืบราคาจากเว็บไซต์
3.1.2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2557 มีมติ
เห็นชอบการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การจั ด หาสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) รายการเอกสารหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาโครงการเพื่ อ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานสังกัด
มท.และเพิ่มเติมแบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
2) มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการ
ตรวจสอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่นและมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนประกอบ กรณี โครงการของ อปท. ที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ ต้องผ่านการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก่ อ นนํ า เข้ า สู่ ว าระการพิ จ ารณาของคณะกรรมการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ กลุ่มงานข้อมูลฯ ได้นําข้อมูลปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง มท. และเอกสารหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาโครงการเพื่ อ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัด
ม ท . ขึ้ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก า ร จั ด ห า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห น่ ว ย ง า น สั ง กั ด ม ท . จั งห วั ด ลํ า ป า ง
(http://www.lampang.go.th/db_lap/compute/) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานสั ง กั ด มท.ดาวน์
โหลดข้อมูล และทําหนังสือแจ้งแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ไปยังคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
และคณะทํ า งานกลั่ น กรองโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย และแจ้ ง เวี ย นไปยั ง ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ แล้ว ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป
0017.1/ว 8018 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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เรื่องเพือ่ พิจารณา
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านมีจํานวน 23 หน่วยงาน
4.1 พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยกรณีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ
2557 จํานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
4.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลน้ําโจ้ จํานวน
1 รายการ งบประมาณ 118,860 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เลขานุการ

เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ
๑18,86๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ ค่า
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงวงจรสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง ในเทศบาลตําบลน้ําโจ้
ความเร็วภายในประเทศ 6 Mbps ต่างประเทศ 1 Mbps ) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 8,300
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 99,6๐๐ บาท และ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เชื่อมโยงวงจรสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง สําหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลน้ําโจ้ ความเร็ว
download/up load 20/3 Mbps ในราคา 1,605 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวม
งบประมาณ 19,26๐ บาท รวมงบประมาณทั้งหมด 118,860 บาท

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน ๑ รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ
- ให้หน่วยงานแก้ไขโดยให้เขียนเป็น “ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต” แทนคําว่า “ค่าติดตั้ง”
- แก้ไขข้อความ “ความเร็วภายในประเทศ 6 Mbps ต่างประเทศ 1 Mbps”
ให้ถูกต้องในเอกสารโครงการ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ดําเนินการเช่าระบบอินเตอร์เน็ต
ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
ได้ พิ จารณาแก้ ไขตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ กํ าหนดไว้ และตามระเบี ยบการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาสัก อําเภอแม่เมาะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 27,713 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบ
สามบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒7,713 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ

-5ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.2.1 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,๐๐๐ บาท และหน่วยงานได้ จัดหาได้ ในราคาเครื่องละ 2,996 บาทจํ านวน ๑ เครื่อง รวม
งบประมาณ ๒,996 บาท
4.1.2.2 ระบบกล้อง CCTV มีรายละเอียดอุปกรณ์ ดังนี้
- เครื่องบั นทึ กภาพ 4 ช่อง พร้อม HDD
1 TB โดยไม่ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงาน
ได้จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 10,486 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 10,486 บาท
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP 1 ล้านพิกเซล โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานได้
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,675 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,700 บาท
- สายสัญญาณ CAT 5 โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคาเมตร
ละ 16.05 บาท จํานวน 100 เมตร รวมงบประมาณ 1,605 บาท
- หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า VDC โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 1,906 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 1,906 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1
รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 2 ระบบกล้อง cctv ให้หน่วยงาน
เพิ่มคุณลักษณะรายละเอียดของตัวกล้องวงจรปิด ว่าอยู่ในแบบไหนของคุณลักษณะพื้นฐานกล้องวงจรปิด
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ดําเนินการจัดซื้อ
ระบบกล้อง CCTV ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.2 พิ จ ารณาโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยกรณีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ 2557
จํานวน 21 หน่วยงาน ดังนี้
4.2.1 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของสํ านั กงานจั งหวั ด
ลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 68,0๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
สํานักงานจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน 3

-6รายการ งบประมาณ 68,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผลแบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 2๒,๐๐๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวม
งบประมาณ 2๒,๐๐๐ บาท
4.2.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 25,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,0๐๐ บาท
4.2.1.3 สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
47 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 21,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3
รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.2.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทําการปกครองจังหวัด
ลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 99,340 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 99,340 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 25,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 23,790 บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๒3,79๐ บาท
4.2.2.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 22,0๐๐ บาท จํ านวน 2 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 44,0๐๐ บาท
4.2.2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ network โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42

-7ในราคาเครื่องละ 18,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,550 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 9,55๐ บาท
4.2.2.4 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
47 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,00๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ จัดทําโครงการใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ในปี
2558 และตรวจสอบใบเสนอราคาใหม่ของปี 2558 พร้อมตรวจสอบราคาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ฯ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.2.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง จํานวน 15 รายการ งบประมาณ 1,042,600 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดลํ าปาง ได้ เสนอเรื่ องการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 15 รายการ
งบประมาณ 1,042,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,0๐๐ บาท จํานวน 19 เครื่อง รวมงบประมาณ 285,0๐๐ บาท
4.2.3.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 22,0๐๐ บาท จํ านวน 3 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 66,0๐๐ บาท
4.2.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙
ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 210,๐๐๐ บาท
4.2.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 18,๐๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 108,๐๐๐ บาท
4.2.3.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 25,๐๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 100,๐๐๐ บาท

-84.2.3.6 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix Printer แบบแคร่ยาว โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓4
ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ ๒3,0๐๐ บาท
4.2.3.7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๕
ในราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท จํานวน ๓ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท
4.2.3.8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ 8,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,5๐๐ บาท
4.2.3.9 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓7 ในราคาเครื่องละ 3,5๐๐ บาท จํานวน 13 เครื่อง รวมงบประมาณ 45,5๐๐ บาท
4.2.3.10 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓8 ในราคาเครื่องละ 5,5๐๐ บาท จํานวน 11 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,5๐๐ บาท
4.2.3.11 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ network
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
42 ในราคาเครื่องละ 18,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,0๐๐ บาท
4.2.3.12 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
44 ในราคาเครื่องละ 4,2๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,2๐๐ บาท
4.2.3.13 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
49 ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,0๐๐ บาท
4.2.3.14 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
50 ในราคาเครื่องละ 3,5๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,0๐๐ บาท
4.2.3.15 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,0๐๐ บาท จํานวน 22 เครื่อง รวมงบประมาณ 66,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 15 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้จัดทําโครงการ
รวมเป็นโครงการเดียว และให้ระบุสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดหา
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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มติที่ประชุม

4.2.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 670,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
งบประมาณ 670,๕๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่ าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 2 ในราคาเครื่องละ
310,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 310,0๐๐ บาท
4.2.4.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน ๑0 เครื่อง รวม
งบประมาณ ๒20,0๐๐ บาท
4.2.4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙ ใน
ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 120,๐๐๐ บาท
4.2.4.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ 8,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,5๐๐ บาท
4.2.4.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ ๑2,0๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 5
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้จัดทําโครงการรวมเป็นโครงการเดียวกัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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4.2.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 392,900 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมื องเขลางค์ นคร ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 3๙2,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-104.2.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑2 เครื่อง รวมงบประมาณ ๑80,๐๐๐ บาท
4.2.5.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 22,0๐๐ บาท จํ านวน 3 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 66,0๐๐ บาท
4.2.5.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท จํานวน 20 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,0๐๐ บาท
4.2.5.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓7 ในราคาเครื่องละ 3,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,5๐๐ บาท
4.2.5.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓8 ในราคาเครื่องละ 5,5๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 33,0๐๐ บาท
4.2.5.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44
ในราคาเครื่องละ 4,2๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,4๐๐ บาท
4.2.5.7 สแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 46 ในราคาเครื่องละ
3,0๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,0๐๐ บาท
4.2.5.8 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50
ในราคาเครื่องละ 3,5๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,0๐๐ บาท
4.2.5.9 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕1
ในราคาเครื่องละ 5,0๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 5,00๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 9
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้ตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
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
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

-11-

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.6 การพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องเทศบาลตํ า บล
บ่อแฮ้ว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ ๑00,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๙
ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,๐๐๐ บาท
4.2.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 18,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,๐๐๐ บาท
4.2.6.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓8 ในราคาเครื่องละ 5,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,0๐๐ บาท
4.2.6.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓9 ในราคาเครื่องละ 11,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,0๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารกํ าหนด จํ านวน 4 รายการ ซึ่ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.2.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบุญนาคพัฒนา จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ 59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน ๓ รายการ งบประมาณ 59,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 15,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,0๐๐ บาท

-124.2.7.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 22,0๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 22,0๐๐ บาท
4.2.7.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘
ในราคาเครื่องละ ๕,5๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ 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
สารสนเทศและการสื่ อ สารกํ าหนด จํ านวน ๓ รายการ ซึ่ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.2.8 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หาร
ส่วนตําบลบ้านเป้า จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 100,500 บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ ๑00,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,๐๐๐ บาท
4.2.8.2 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 35
ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
4.2.8.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘
ในราคาเครื่องละ ๕,5๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 11,0๐๐ บาท
4.2.8.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44
ในราคาเครื่องละ 4,2๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,2๐๐ บาท
4.2.8.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท จํานวน 17 เครื่อง รวมงบประมาณ 51,0๐๐ บาท

-13มติที่ประชุม

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 ตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน และควรพิจารณาจําหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ซื้อตั้งแต่ปี
2546 ด้วย
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลนาแก้ว
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ 52,0๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลนาแก้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ รายการ
งบประมาณ 52,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
4.2.9.2 เครื่ อ งพิ ม พ์ช นิด เลเซอร์ / ชนิ ด LED
ขาวดํ า โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 11,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ 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 ๒ รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ ตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลนาแก้ว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.2.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลบ้านสา
อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 21,0๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ้านสา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 2๑,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐

-14ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
25,๐๐๐ บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 21,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 21,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ตรวจสอบใบ
เสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลบ้านสา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.11 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบล
ล้อมแรด จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 74,600 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลล้อมแรด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 74,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้อ ๗ ในราคาเครื่ องละ ๑๕,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ในราคาเครื่ องละ
13,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 1๓,9๐๐ บาท
4.2.11.2 เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 35
ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,9๐๐ บาท
4.2.11.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘
ในราคาเครื่องละ ๕,5๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,5๐๐ บาท
4.2.11.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,900 บาท จํานวน 7
เครื่อง รวมงบประมาณ 20,3๐๐ 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 ให้แก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาทุกรายการที่เป็นเทศบาลตําบลล้อมแรด เนื่องจาก

-15หน่วยงานได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2558
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลเมืองล้อมแรด ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.12 การพิ จารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ถอด จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 33,5๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 33,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 25,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2๕,๐๐๐ บาท
4.12.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
A3 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ 8,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,5๐๐ 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 และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ ควรพิจารณาจําหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ซื้อตั้งแต่ปี 2546 ด้วย และตรวจสอบใบเสนอราคาให้
เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.2.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่พริก
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 98,300 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่พริก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน ๕
รายการ งบประมาณ 98,3๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-164.2.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,๐๐๐ บาท
4.2.13.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๐
ในราคาเครื่องละ ๑8,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,๐๐๐ บาท
4.2.13.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 25,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,๐๐๐ บาท
4.2.13.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๕ ในราคาเครื่องละ
๔,๓๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท
4.2.13.5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘ ในราคาเครื่องละ
๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ 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 ๕ รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ ให้ระบุรายละเอียดประวัติการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลแม่พริก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.2.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวเสือ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 58,400 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 58,4๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว)โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ 30,๐๐๐ บาท
4.2.14.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ บาท
4.2.14.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓7

-17ในราคาเครื่องละ 3,5๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,2๐๐ บาทจํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 6,4๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ควรพิจารณาจําหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ซื้อ
ตั้งแต่ปี 2546 ด้วย และตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.15 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลวังเหนือ
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 7๑,0๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลวังเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 71,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.15.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว)โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,๐๐๐ บาท
4.2.15.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9
ในราคาเครื่องละ 30,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 27,7๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 27,7๐๐ บาท
4.2.15.3 เครื่ องคอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุ้ ค สํ าหรั บงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 1๑ ใน
ราคาเครื่องละ 25,๐๐๐ บาท และจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 19,90๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวม
งบประมาณ ๑9,9๐๐ บาท
4.2.15.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44
ในราคาเครื่องละ 4,2๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,4๐๐ 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 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลวังเหนือ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.16 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่กัวะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 77,8๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 77,8๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.16.1 เครื่ องคอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุ้ ค สํ าหรั บงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 1๑ ใน
ราคาเครื่องละ 25,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,0๐๐ บาท
4.2.16.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 34 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
4.2.16.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓๘ ในราคาเครื่องละ
๕,๕๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,5๐๐ บาท
4.2.16.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,0๐๐ 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 4 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ ควรพิจารณาจําหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ซื้อตั้งแต่ปี 2547 ด้วย จัดทําโครงการให้รวมเป็น
โครงการเดียวกัน แก้ไขปีงบประมาณให้ถูกต้อง และตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.2.17 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเสริมซ้าย
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 43,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลเสริมซ้าย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 43,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-194.2.17.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว)โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,๐๐๐ บาท
4.2.17.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผลแบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 22,๐๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 22,๐๐๐ บาท
4.2.17.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒
ในราคาเครื่องละ 3,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,0๐๐ 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 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเสริมซ้าย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.18 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบล
ห้างฉัตร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลห้างฉัตร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๙ ในราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ ตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลห้างฉัตร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

-20-

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.19 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่สัน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 4๙,9๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 4๙,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.19.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,๐๐๐ บาท
4.2.19.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 38 ในราคาเครื่องละ 5,5๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 5,5๐๐ บาท
4.2.19.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44
ในราคาเครื่องละ 4,2๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ ๘,4๐๐ บาท
4.2.19.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ
๓,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,๐๐๐ บาท
คณะทํ า งานกลั่น กรองฯ ได้พิ จ ารณาคํ า ขอการจั ดซื้ 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
เพิ่ มเติ ม คื อ ให้ หน่ วยงานระบุ สถานที่ติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ที่ จัดหาในครั้งนี้ ให้ ชั ดเจน และ
ตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.2.20 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลปงยางคก
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 67,0๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลปงยางคก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 67,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.20.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผลแบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี

-21สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 22,๐๐๐ บาท จํ านวน 2 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 44,๐๐๐ บาท
4.2.20.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๔5
ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,0๐๐ 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 2 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ ตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลปงยางคก ดําเนินการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.2.21 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 80,5๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 80,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.21.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผลแบบที่ 1
(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 22,๐๐๐ บาท จํ านวน 3 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 66,๐๐๐ บาท
4.2.21.2 เครื่ องพิ ม พ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 35
ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
4.2.21.3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 53 ในราคาเครื่องละ
5,1๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,2๐๐ 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
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติ เห็ นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลอแก้ว ดําเนินการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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เรื่องอื่นๆ
5.1 ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน (เพิ่มเติม) จํานวน 9 หน่วยงาน

เลขานุการ

มติที่ประชุม

5.1.1 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลเกาะคา
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ ๔4,58๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลเกาะคา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ ๔๔,58๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,๐๐๐ บาท
5.1.1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 35 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,6๐๐ บาท
5.1.1.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท
และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 2,990 บาท จํ านวน ๒ เครื่ อง รวมงบประมาณ
5,98๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ ให้ระบุรายละเอียดประวัติการจัดซื้อของเครื่องคอมพิวเตอร์ในสํานักงานในปัจจุบัน และ
แก้ไขตัวเลขในโครงการกับในใบเสนอราคาให้ตรงกัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลเกาะคา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

5.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลใหม่
พัฒนา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 181,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 181,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-235.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 15๔,๐๐๐ บาท
5.1.2.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐
บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลใหม่ พั ฒ นา ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
5.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลวังพร้าว
จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ 3๘,60๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลวังพร้าว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน ๒
รายการ งบประมาณ 3๘,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ใน
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคา
เครื่องละ 30,๐๐๐ บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 29,900 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 29,9๐๐ บาท
5.1.3.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท และ
หน่วยงานได้จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,900 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,7๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน ๒ รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ ระบุสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหา และระบุประวัติการการจัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลวังพร้าว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
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5.1.4 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลทุ่ งผึ้ ง
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 79,300 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ
งบประมาณ 79,3๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,๐๐๐ บาท
5.1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคา
เครื่องละ 30,๐๐๐ บาท บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,0๐๐ บาท
5.1.4.3 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๐
ในราคาเครื่องละ ๑8,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,๐๐๐ บาท
5.1.4.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 35 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
5.1.4.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 36
ในราคาเครื่องละ 8,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,5๐๐ บาท
5.1.4.6 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 50
ในราคาเครื่องละ 3,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,5๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 6 รายการ และคณะทํ างานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้ระบุว่าการจัดหาคอมพิวเตอร์ในโครงการเป็นไปตามเกณฑ์หรือ
ดีกว่าเกณฑ์ และระบุประวัติการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

5.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ
จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 466,800 (สี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ

-25งบประมาณ 466,8๐๐บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,๐๐๐ บาท
5.1.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคา
เครื่องละ 30,๐๐๐ บาท บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 240,0๐๐ บาท
5.1.5.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 35 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
5.1.5.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 36
ในราคาเครื่องละ 8,5๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,0๐๐ บาท
5.1.5.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
38 ในราคาเครื่องละ 5,5๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 5,5๐๐ บาท
5.1.5.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
39 ในราคาเครื่องละ 11,0๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 33,0๐๐ บาท
5.1.5.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42
ในราคาเครื่องละ 18,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 36,0๐๐ บาท
5.1.5.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 45
ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,0๐๐ บาท
5.1.5.9 เครื่ อ งสํ า รองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA โดยมี คุ ณลั กษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ
๓,๐๐๐ บาท จํานวน 21 เครื่อง รวมงบประมาณ 63,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 9 รายการ และคณะทํ างานกลั่นกรองฯ มี
ความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้ระบุวิธีการจัดหาคอมพิวเตอร์ และควรพิจารณาจําหน่ายครุภัณฑ์
เก่าที่ซื้อตั้งแต่ปี 2546 ด้วย
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
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5.1.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สบป้าด จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 99,600 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 99,60๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 13,5๐๐
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,๐๐๐ บาท
5.1.6.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑
ในราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 24,50๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๒4,5๐๐ บาท
5.1.6.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(25 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๓๘ ในราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง รวมงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
5.1.6.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44
ในราคาเครื่องละ 4,2๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ ๑6,8๐๐ บาท
5.1.6.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,00๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,๙๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,30๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ 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
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
5.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่ปุ จํานวน
8 รายการ งบประมาณ 206,600 บาท (สองแสนหกพันเก้าหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่ปุ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ
งบประมาณ 20๖,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจั ดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-275.1.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
5.1.7.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผลแบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคา
เครื่องละ 30,๐๐๐ บาท บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 120,0๐๐ บาท
5.1.7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๐ ในราคาเครื่อง
ละ ๑8,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 17,๙๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 17,9๐๐ บาท
5.1.7.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 36
ในราคาเครื่องละ 8,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,5๐๐ บาท
5.1.7.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้ า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 37
ในราคาเครื่องละ 3,5๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,5๐๐ บาท
5.1.7.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 และจัดหา
ได้ในราคาเครื่องละ ๔,๒๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๔,๒๐๐ บาท
5.1.7.7 จอคอมพิวเตอร์ชนิด LED (ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 5๐ ในราคาเครื่องละ
3,5๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 3,5๐๐ บาท
5.1.7.8 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,00๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,00๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 8 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ จัดทําโครงการให้
รวมเป็นโครงการเดียวกัน และตรวจสอบใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลแม่ปุ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

5.1.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หัวเมือง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 72,200 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเมือง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 72,2๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ

-28ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๘ ในราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
5.1.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๑๐ ในราคาเครื่อง
ละ ๑8,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 17,๙๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 35,8๐๐ บาท
5.1.8.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 และจัดหา
ได้ในราคาเครื่องละ ๔,๒๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,4๐๐ บาท
5.1.8.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,00๐ บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,00๐ 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
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหั ว เมื อ ง ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

5.1.9 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลสิ ริ ราช
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลสิริราช ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 59,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ
๗ ในราคาเครื่องละ ๑5,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,๐๐๐ บาท
5.1.9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร ข้ อ ๘ ในราคาเครื่ องละ ๒๒,๐๐๐ บาท จํ านวน 2 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 44,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี

-29สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีข้อ
เพิ่มเติม คือ หน่วยงานขอแก้ไขราคาของรายการที่ 1 จากราคา 15,000 บาท เป็นราคาที่
จัดหาได้ ๑4,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณทั้งหมดจากราคา 59,000
บาท เป็นราคา 58,000 บาท
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลสิริราช ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
ศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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