รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2/ ๒558
วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายฤทธิ์พงศ์
เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
2. นางสุธาสินี
ทองเชี่ยว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
3. นายสันติ
ปันวงค์
รองนายกเทศมนตรีตําบลบ่อแฮ้ว
แทน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
4. นางสาวอัจฉรา
โชครวย
หัวหน้าสํานักปลัด 6 องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ
แทน ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง
5. นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
แทน สถิติจังหวัดลําปาง
6. นางศุกลรัตน์
จันทร์มณี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
7. นายถาวร
จันทร์ต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ช่วยราชการสํานักงานจังหวัดลําปาง
แทน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผศ.นพนันท์
สุขสมบูรณ์
2. นายทวีศักดิ์
วังแวว
3. ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประกิจ
2. นางสาวทัศนีย์
3. นายนคร
4. นางจรรยา
5. นายสุรเชษฐ์
6. นางสาวมณฑาทิป
7. นางสาวสุธารักษ์
8. นางสาวกชกร
9. นางสาววันวิสาข์

ชุมสิทธ์
พรหมพิงค์
ทิพย์ปวง
อบมา
มีพิน
มะชยา
วิชัย
วงศ์จินา
อินทร์รอด

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
เทศบาลตําบลนาครัว
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
เทศบาลตําบลนาครัว
สํานักงานจังหวัดลําปาง

-2เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัดของ
ประธาน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2/2558 ในวันนี้ เป็นการประชุม
เพื่อ รับ ทราบและพิ จ ารณาผลการประชุม ของคณะทํ า งานกลั่ น กรองโครงการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ ซึ่งได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า นวน 14 หน่ ว ยงาน รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เห็นชอบในหลักการ กรณีมี
หน่ ว ยงานเสนอจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กําหนด ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดหา
ได้ แ ละแจ้ ง ให้ ก รรมการฯ ระดั บ จั ง หวั ด ทราบในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป สํ าหรั บ กรณี ไ ม่ เ ข้ า
หลักเกณฑ์ให้นําเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม 1/2558 เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒5๕8

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒5๕8 ให้
คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒5๕8

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบและพิจารณา
3.1 ผลการพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่
เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขานุการ

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของ อปท.และได้
เห็นชอบ โดยไม่ได้มีการแก้ไข จํานวน 5 หน่วยงาน ดังนี้
1) เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 17,000 บาท
2) องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล อําเภออําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
50,000 บาท
3) เทศบาลตําบลทุง่ งาม อําเภอเสริมงาม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 21,000 บาท
4) เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 70,900 บาท
5) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ อําเภอเมืองปาน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 73,800 บาท

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

-33.2 พิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เห็นชอบในหลักการของ
คณะทํางานกลั่นกรองฯ แต่มีการแก้ไขจากการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 หน่วยงาน ดังนี้

เลขานุการ

3.2.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานจังหวัดลําปาง
จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 1,677,688 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
สํ านั กงานจั งหวั ดลํ าปาง ได้ เสนอเรื่ องการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ในการปฏิ บั ติ งานต่ อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ งบประมาณ
1,677,688 บาท ซึ่ งฝ่ ายเลขาฯ ได้ พิ จารณาแล้ ว การจั ดซื้ อดั งกล่ าว อยู่ ในอํ านาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคา
เครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน ๑8 เครื่อง รวมงบประมาณ 306,000 บาท
3.2.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 ในราคา
เครื่องละ 21,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 21,000 บาท
3.2.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 96,000 บาท
3.2.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 38
ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,400 บาท
3.2.1.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42
ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,000 บาท
3.2.1.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
7,6๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,600 บาท
3.2.1.7 สแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 46 ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,100 บาท
3.2.1.8 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Corporate Internet เชื่อมโยงวงจร
ผ่านสาย Optic Fiber ความเร็วภายในประเทศ 20 Mbps ระหว่างประเทศ 20 Mbps โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคา 18,924 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 227,088 บาท
3.2.1.9 ระบบ SAN (Storage Area Network) โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา 993,500 บาท
ซึ่งแยกอุปกรณ์ ดังนี้

-4- อุปกรณ์ Storage Area Network พร้อม HBA Card แบบ SAS 1 ตัว
หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 628,5๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 628,5๐๐ บาท
- อุ ปกรณ์รักษาความปลอดภั ยระบบเครือข่ าย และระบบจั ดเก็ บข้ อมู ล
จราจรเครือข่าย (Firewall, Centralized Log & Analysis Appliance) หน่วยงานจัดหาได้ในราคา
280,0๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 280,0๐๐ บาท
- ค่ าการเชื่ อมโยงระบบเครื อข่ ายระหว่ างคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ายทั้ งหมด
จํานวน 6 เครื่องกับ SAN และระบบ Firewall พร้อมจัดทําระบบ Authen ให้ผู้ใช้ภายในสํานักงาน
จังหวัด หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 85,0๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 85,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 7 รายการ และไม่
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ และ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 9 ร่าง TOR ของรายการที่เป็นอุปกรณ์และ
Software ของระบบ นําไปหารือให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยฯ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้สํานักงานจังหวัดลําปาง ดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการฯ และดําเนินการจัดซื้อจัดหาตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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3.2.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน ๒ รายการ
งบประมาณ 40,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะทํางานกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ
๒3,000 บาท
3.2.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน
โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ใน
ราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ 17,000 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ ทศบาลตํ า บลบ่ อ แฮ้ ว ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ และ
อุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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3.2.3 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลนาครั ว
อําเภอแม่ทะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลนาครัว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 17,000 บาท
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา
เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 17,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมคือ ให้แก้ไขคุณสมบัติของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรายการที่จัดหา โดยไม่ให้ระบุยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ ในโครงการและ
ใบเสนอราคา เนื่องจากเป็นการล็อค spec ของอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลนาครัว ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ได้
พิ จารณาให้ แก้ ไขตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ กํ าหนดไว้ และตามระเบี ยบการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.4 การพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องเทศบาลตํ า บล
หลวงเหนือ 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
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 69,2๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11
ในราคาเครื่องละ 21,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 20,000 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 40,00๐ บาท
3.2.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 22,000 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวมงบประมาณ ๒2,00๐ บาท
3.2.4.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคา
เครื่องละ 7,6๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท จํานวน ๑ เครื่อง รวม
งบประมาณ 4,20๐ บาท

-63.2.4.4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 480 Watts (สํารองไฟได้ 15 นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๕๒ ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 4
รายการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 4 แก้ไขเอกสารใน
โครงการ ให้มีคุณลักษณะตามใบเสนอราคา คือ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1000 VA
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
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.5 การพิจ ารณาการจัด ซื้อระบบคอมพิว เตอร์ ขององค์ก ารบริ ห ารส่วน
ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 99,300 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 7
รายการ งบประมาณ 99,3๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,900
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ ๑5,9๐๐ บาท
3.2.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 29,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,9๐๐ บาท
3.2.5.3 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 16,900 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,9๐๐ บาท
3.2.5.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
3.2.5.5 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ

-7๓7 ในราคาเครื่องละ 9,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,850 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 9,850 บาท
3.2.5.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,250 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 7,250 บาท
3.2.5.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44 ในราคาเครื่อง
ละ 7,6๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,2๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 7 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 70,600 บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 70,6๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,0๐๐ บาท
3.2.6.2 เครื่ องพิ มพ์ Multifunction
แบบฉี ดหมึ ก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 44
ในราคาเครื่องละ 7,6๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,8๐๐ บาท
3.2.6.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
๓9 ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,500 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 6,5๐๐ บาท
3.2.6.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,3๐๐ บาท
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คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ าขอการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมคือ รายการที่ 1-3 ให้
แก้ไขคุณสมบัติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรายการที่จัดหา โดยไม่ให้ระบุยี่ห้อและรุ่นของ
อุปกรณ์ ในโครงการและใบเสนอราคา เนื่องจากเป็นการล็อค spec ของอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลนาแส่ง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ได้
พิ จารณาให้ แก้ ไขตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ กํ าหนดไว้ และตามระเบี ยบการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เสริมขวา อําเภอเสริมงาม จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6
รายการ งบประมาณ ๑12,5๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,๐๐๐ บาท
3.2.7.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร ข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,๐๐๐ บาท จํ านวน ๑ เครื่ อง รวม
งบประมาณ ๒3,00๐ บาท
3.2.7.3 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 34,0๐๐ บาท
3.2.7.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓6 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,3๐๐ บาท
3.2.7.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓8
ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,300 บาท จํานวน 3
เครื่อง รวมงบประมาณ 9,900 บาท
3.2.7.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,3๐๐ บาท
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คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว
ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 6
รายการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 1-4 ให้แก้ไขคุณสมบัติของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในรายการที่จัดหา โดยไม่ให้ระบุยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ ในโครงการและใบเสนอราคา
เนื่องจากเป็นการล็อค spec ของอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ตามรายการที่ เสนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ ใ ห้ หน่ วยงานแก้ ไข
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิ วเตอร์ ขององค์ การบริ หารส่วนตําบล
บ้านแหง อําเภองาว จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
รายการ งบประมาณ 62,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ข้ อ 8 ในราคาเครื่ องละ 23,0๐๐ บาท จํ านวน 2 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 46,0๐๐ บาท
3.2.8.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (20 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓8
ในราคาเครื่องละ 3,7๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 3,300 บาท
3.2.8.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓9
ในราคาเครื่องละ 7,3๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 6,5๐๐ บาท
3.2.8.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,2๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมคือ รายการที่ 1-3 ให้แก้ไข
คุณสมบัติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรายการที่จัดหา โดยไม่ให้ระบุยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์
ในโครงการและใบเสนอราคา เนื่องจากเป็นการล็อค spec ของอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ

-10จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง ดําเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามที่เสนอขอได้ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอ
แม่ทะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 97,900 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่ทะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 4 รายการ
งบประมาณ 97,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.9.1 เครื่อ งคอมพิว เตอร์สํา หรับ งานสํานัก งาน (จอขนาดไม่น้อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ข้ อ ๗ ในราคาเครื่องละ ๑6,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
14,900 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,8๐๐ บาท
3.2.9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่
น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) โดยมี คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ข้ อ 9 ในราคาเครื่ องละ 30,0๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 30,0๐๐ บาท
3.2.9.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
๓6 ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,9๐๐ บาท
3.2.9.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52 ในราคาเครื่องละ
3,1๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 2,800 บาท จํ านวน 9 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 25,2๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 4 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมคือ รายการที่ 14 ให้แก้ไขคุณสมบัติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรายการที่จัดหา ในใบเสนอราคา โดยไม่ให้
ระบุยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ เนื่องจากเป็นการล็อค spec ของอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตําบลแม่ทะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ต ามที่ เ สนอขอได้
แต่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานแก้ ไ ขรายละเอี ย ดตามที่
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

