รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 2/ ๒558
วันอังคาร ที่ 28 เมษายน ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นางศุกลรัตน์
จันทร์มณี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ แทน
ประธาน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
2. นายศักดิ์ชัย
ศรีมากรณ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. นายทวีศักดิ์
วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
4. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
5. นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
6. นายถาวร
จันทร์ต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ชรก.สํานักงานจังหวัดลําปาง
7. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ แทน
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร สนจ.ลําปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประกิจ
2. นางนัทธญา
3. นางสาวกชกร
4. นางสาวรุจิรา
5. นางสาวสุธารักษ์
6. นางไอรินทร์
7. นายเกศโกมล
8. นายประสิทธิ์
9. นางศุภนิดา
10. นางกฤษณา
11. นายวิเชษฐ์

ชุมสิทธ์
ยานะปลูก
วงศ์จินา
อินต๊ะสาร
วิชัย
อินคําเชื้อ
จารุทรรศน์
รักสัตย์
ยื่นปัน
ชนาพล
ลังกากาศ

เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
เทศบาลตําบลห้างฉัตร
เทศบาลตําบลนาครัว
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
เทศบาลตําบลทุ่งงาม
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง
เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2/2558 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

-2ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ๒5๕8
คณะทํางานกลั่นกรอง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดประชุมในครั้งที่ 1/2558
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัด
ลําปาง รวมทัง้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะทํางานฯ รับรองรายงาน
การประชุม ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายงานประชุม

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
ในคราวประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบให้จัด
ประชุม 2 เดือนต่อครั้ง
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องเพือ่ พิจารณา
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านมีจํานวน 14 หน่วยงาน

เลขานุการ

4.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 9
รายการ งบประมาณ 1,695,850 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
สํานักงานจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ
งบประมาณ 1,695,850 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่อง
ละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน ๑8 เครื่อง รวมงบประมาณ 306,000 บาท
4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11 ในราคาเครื่อง
ละ 21,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 21,000 บาท
4.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 96,000 บาท
4.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 38
ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,400 บาท
4.1.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42 ในราคาเครื่อง
ละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,000 บาท

-34.1.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 44 ในราคาเครื่ องละ
7,6๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,600 บาท
4.1.7 สแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป หมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 46 ในราคาเครื่ องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,100 บาท
4.1.8 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Corporate Internet เชื่อมโยงวงจร
ผ่านสาย Optic Fiber ความเร็วภายในประเทศ 20 Mbps ระหว่างประเทศ 7 Mbps )
โดยไม่ มี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 20,437 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 245,244 บาท
4.1.9 ระบบ Staorage Server/SAN และระบบจัดเก็บ log file พร้อมเชื่อม
สัญญาณกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 993,506 บาท จํานวน 1
ระบบ รวมงบประมาณ 993,506 บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้วปรากฏ
ว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 7 รายการ
และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ
และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 9 ข้อมูลยังไม่ชัดเจนหน่วยงานติดต่อให้
บริษัทประเมินฐานข้อมูลและร่าง TOR ของรายการที่เป็นอุปกรณ์และ Software ของระบบ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้สํานักงานจังหวัดลําปาง ดําเนินการตามรายการที่
เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้
พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติทปี่ ระชุม

4.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมือง
ลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ รายการ
งบประมาณ 40,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒3,000 บาท
4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
17,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 17,000 บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ
และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานจัดทําโครงการให้รวมเป็นโครงการเดียวกัน

-4จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการทีเ่ สนอขอได้ทกุ รายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลัน่ กรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ
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4.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอ
ห้างฉัตร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลห้างฉัตร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 48,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 9 ในราคาเครื่ องละ 30,๐๐๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวม
งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท
4.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่อง
ละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,0๐๐ บาท
* หน่วยงาน ขอยกเลิกรายการที่ 1 เนื่องจากได้จัดซื้อไปแล้วในการประชุมครั้งที่
1/2558
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1
รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลห้างฉัตร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

4.4 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
เวียงตาล อําเภออําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี

-5สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,000 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒2,00๐ บาท
4.4.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล
โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 21,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 20,500 บาท จํานวน ๑
เครื่อง รวมงบประมาณ ๒0,50๐ บาท
4.4.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
7,6๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 7,500 บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวม
งบประมาณ 7,50๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 3
รายการ ซึ่ งคณะทํางานกลั่ นกรองฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนิ นการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ
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4.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอ
แม่ทะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เทศบาลตํ าบลนาครั ว ได้ เสนอเรื่ องการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ในการปฏิ บั ติ งานต่ อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 15 รายการ งบประมาณ
1,042,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่อง
คอมพิ วเตอร์โน๊ ตบุ้ค สํ าหรับงานสํานักงาน โดยมีคุ ณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,๐๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานระบุ
รายละเอียดประวัติการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน (ในโครงการข้อที่ 8) และระบุบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน (ในโครงการข้อที่ 11)
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลนาครัว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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4.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ
อําเภองาว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 69,200 บาท (หกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตํ า บลหลวงเหนื อ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บัติงานต่ อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 69,2๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,000 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒2,00๐ บาท
4.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล
โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 21,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 20,000 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 40,00๐ บาท
4.6.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
7,6๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 4,200 บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวม
งบประมาณ 4,20๐ บาท
4.6.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํารองไฟได้ 15 นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕๒ ในราคาเครื่อง
ละ 3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 3,0๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 1 แก้ไขเอกสารในโครงการ ให้เป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (หน่วยงานเขียนเป็น แบบที่ 2) และให้เขียนเหตุผล
ความจําเป็นของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ เ ทศบาลตํ า บลหลวงเหนื อ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 99,300 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 99,3๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ

-7ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,900 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ ๑5,9๐๐ บาท
4.7.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
29,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,9๐๐ บาท
4.7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่อง
ละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 16,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 16,9๐๐ บาท
4.7.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
4.7.5 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓7
ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,850 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 9,850 บาท
4.7.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9 ใน
ราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,250 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 7,250 บาท
4.7.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
7,6๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,2๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 7
รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานแก้ไขราคารวมในโครงการ ให้มี
ราคาตรงกับใบรายงาน (จากเดิม 99,700 บาท แก้เป็น 99,3๐๐ บาท )
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ดําเนินการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด
ตามที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตาม
ระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาแส่ง อําเภอเกาะคา จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 70,600บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อย
บาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 70,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าวอยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๗
ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,0๐๐ บาท
4.8.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9 ใน
ราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 6,5๐๐ บาท
4.8.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
7,6๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,8๐๐ บาท
4.8.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,3๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่ า ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ รายการที่ 4 แก้ไขใบรายงานปะหน้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA (เดิม 800 VA) ให้
ตรงกับใบเสนอราคา
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลทุ่งงาม อําเภอ
เสริมงาม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลทุ่งงาม ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 21,0๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้าน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

-9ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 11 ในราคาเครื่ องละ
21,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,00๐ 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 สารกํา หนด จํา นวน 1 รายการ ซึ่ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลทุ่งงาม ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

4.10 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เสริมขวา อําเภอเสริมงาม จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 113,700 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่ อคณะทํ างานกลั่นกรองฯ เพื่ อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ ๑13,7๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,๐๐๐ บาท
4.10.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,๐๐๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวม
งบประมาณ ๒3,00๐ บาท
4.10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่อง
ละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 34,0๐๐ บาท
4.10.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
4.10.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓8 ใน
ราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,700 บาท จํานวน 3 เครื่อง
รวมงบประมาณ 11,100 บาท
4.10.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,3๐๐ บาท

-10มติที่ประชุม

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 6 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ 1) ไม่ให้ระบุยี่ห้อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในทุกรายการในโครงการ 2) รายการที่ 5 แก้ไข
ราคาให้ตรงกับใบเสนอราคา 3) รายการที่ 6 แก้ไขใบรายงานปะหน้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
(เดิม 800 VA) ให้ตรงกับใบเสนอราคา 4) ในโครงการข้อที่ 6 ให้ระบุสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่จะซื้อ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

4.11 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลป่าตันนาครัว
อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 70,9๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บัติงานต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 70,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 29,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,9๐๐ บาท
4.11.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่อง
ละ 17,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 16,900 บาทจํานวน จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 33,8๐๐ บาท
4.11.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,200 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 7,2๐๐ 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 ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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มติที่ประชุม

4.12 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านแหง อําเภองาว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 77,200 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ อคณะทํางานกลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 77,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.12.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 9 ในราคาเครื่ องละ 30,0๐๐ บาท จํ านวน 2 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 60,0๐๐ บาท
4.12.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓8
ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,700 บาท
4.12.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,3๐๐ บาท
4.12.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 52 ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,2๐๐ บาท
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ 1) แก้ไข
รายการและคุณลักษณะในโครงการให้ตรงกันกับในใบเสนอราคา 2) นําใบเสนอราคามาเพียงร้านเดียวทุก
รายการ 3) เขียนเหตุผลความจําเป็นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 2
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

4.13 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ
อําเภอเมืองปาน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 73,800 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งานต่ อคณะทํ างานกลั่ นกรองฯ เพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 73,8๐๐ 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

-124.13.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,00๐ บาท
4.13.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล)
โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 21,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,0๐๐ บาท
4.13.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 5,5๐๐ บาท
4.13.4 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๕0
ในราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,3๐๐ 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 4 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

4.14 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 99,900 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่ทะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 99,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.14.1 เครื่ อ งคอมพิว เตอร์สํา หรับ งานสํานั ก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้ อ ๗ ในราคาเครื่ องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
15,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,๐๐๐ บาท
4.14.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 9 ในราคาเครื่ องละ 30,0๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 30,0๐๐ บาท
4.14.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ ๓6
ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,9๐๐ บาท

-134.14.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 52 ในราคาเครื่ องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 3,000 บาท จํ านวน 9 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 27,0๐๐ 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 4 รายการ และคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็น
เพิ่มเติม คือ 1) จัดทํา 3 โครงการให้รวมเป็นโครงการเดียวกัน 2) นําใบเสนอราคามาเพียงร้านเดียว โดย
ในโครงการเขียนราคาและคุณลักษณะให้ตรงกันกับใบเสนอราคา
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลแม่ทะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไขรายละเอี ยดตามที่
คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายทวีศักดิ์ฯ
คณะทํางาน

ขณะนี้ ร่างคุณลักษณะกล้อง CCTV ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ได้กําหนดมาแล้ว ขอให้แจ้งทุกหน่วยงานได้รับทราบเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ CCTV

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.
วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
ศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

