ศาลากลางจังหวัดลําปาง
กม.๕ ถนนวชิราวุธดําเนิน
ตําบลพระบาท ลป ๕๒๐๐๐

ที่ ลป ๐๐๑7.๑/ว 12677

31 พฤษภาคม ๒๕๕9
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
มหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2/2559
เรียน นายอําเภอเมืองลําปาง นายอําเภอแม่เมาะ นายอําเภอเกาะคา นายอําเภอเสริมงาม นายอําเภอห้างฉัตร
นายอําเภอสบปราบ นายกเทศมนตรีนครลําปาง และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0017.1/ว 10928 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ จํานวน 1 ชุด
ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
สั งกั ดกระทรวงมหาดไทยจั งหวั ดลํ าปาง ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อวั นที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้หน่วยงานที่เสนอขอจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เข้าประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ มี ม ติ รั บทราบและเห็ น ชอบการขอจั ดซื้ อจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ จํานวน 9 หน่วยงาน ดังนี้
1. เทศบาลนครลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 326,900 บาท
2. เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 718,428 บาท
3. เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 3,671,600 บาท
4. องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 117,742.90 บาท
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 618,100 บาท
6. เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 21,900 บาท
7. องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว อําเภอห้างฉัตร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 53,200 บาท
8. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 73,900 บาท
9. เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 58,100 บาท
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์จังหวัดลําปาง www.lampang.go.th / กลุ่มงาน
ข้อมูลฯ / โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ / รายงานการประชุม / ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ซึ่งส่วนราชการสามารถนําไปใช้ประกอบการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป สําหรับอําเภอให้แจ้งมติดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่รับผิดชอบทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สํานักงานจังหวัด
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๗

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสมชัย
กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
2. ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ แทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง
4. นายสมพร
วะเท
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง (นายกเทศมนตรีตําบลบ่อแฮ้ว
อําเภอเมืองลําปาง)
5. นายชัยชนะ ปัญญายืน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา แทน ประธานชมรมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ)
6. นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
7. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สํานักงานจังหวัดลําปาง แทน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
8. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง แทน
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร สนจ.ลําปาง
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายทวีศักดิ์ วังแวว
2. ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสนันตน์ชินา
2. นายสุนทร
3. นางวิลาสินี
4. นางทัศนีย์
5. นางพลอย
6. นายณัฐสิทธิ์
7. นางสาวรุ่งระวี
8. นางสาวสายทอง
9. นายภานุพันธ์
10. นางสาวสกุลยา
11. นางสาวเกศศิริ
12. นางกมลทิพย์
13. นายนที

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

วงค์ลาวัลย์ เทศบาลนครลําปาง
ปัญโยคํา เทศบาลนครลําปาง
บุรารักษ์ เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง
อะทะจา เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
หน่อปา องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม
บุญมาก เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน
ปะถิระถา เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
พรมติ
องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว อําเภอห้างฉัตร
ปันทลา องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ อําเภอสบปราบ
อุดสร้อย เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
ศรีละมูด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
จันทรานิมิตร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ปีบ้านใหม่ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

-2เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัดของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2/2559 ในวันนี้ เป็นการประชุม
เพื่อ รั บ ทราบและพิ จ ารณาผลการประชุม ของคณะทํ า งานกลั่ น กรองโครงการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2559 ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า นวน 24 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
หน่วยงานเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กําหนด ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดหาได้และแจ้ง
ให้กรรมการฯ ระดับจังหวัดทราบในการประชุมครั้งต่อไป สําหรับกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้
นําเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม (เวียน) ครั้งที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒5๕9
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้ประชุมเวียน ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒5๕9 ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข ภายในวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขจากคณะกรรมการฯ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒5๕9

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทราบเพือ่ พิจารณา
3.1 ผลการพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ที่เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไม่ได้มีการแก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ
จํานวน 15 หน่วยงาน

เลขานุการ

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้เห็นชอบโดยไม่ได้มีการแก้ไข จํานวน 15 หน่วยงาน ดังนี้
1) เทศบาลตําบลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 80,600 บาท
2) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 23,800 บา
3) องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลนาแส่ ง อํ าเภอเกาะคา จํ านวน 4 รายการ งบประมาณ
133,300 บาท
4) เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 67,300 บาท
5) เทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 82,200 บาท
6) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด อําเภองาว จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 54,100 บาท
7) เทศบาลตําบลเสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 103,600 บาท

-38) เทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 92,500 บาท
9) องค์การบริหารส่ วนตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
75,000 บาท
10) องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จํ านวน 3 รายการ งบประมาณ
59,200 บาท
11) องค์การบริหารส่วนตําบลวังใต้ อําเภอวังเหนือ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 58,700 บาท
12) เทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอวังเหนือ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 76,100 บาท
13) องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลทุ่ งฮั้ ว อํ าเภอวั งเหนื อ จํ านวน 2 รายการ งบประมาณ
27,800 บาท
14) องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 54,180 บาท
15) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นกิ่ ว อํ า เภอแม่ ท ะ จํ า นวน 2 รายการ งบประมาณ
26,300 บาท
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
3.2 การพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เห็นชอบในหลักการ
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ แต่มีการแก้ไขจากการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 หน่วยงาน

เลขานุการ

3.2.1 เทศบาลนครลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 326,900 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ดซื้ อ คอมพิว เตอร์ จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 326,900 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมี
คุณลักษณะตามร่างเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
47 ในราคาเครื่องละ 17,๐๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 51,000 บาท
3.2.1.2 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 52
ในราคาเครื่องละ 20,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 19,900 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 19,900 บาท
3.2.1.3 พัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลําป่าง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)
โดยไม่ มีคุณ ลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในในราคา 200,๐๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ
200,000 บาท
3.2.1.4 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
56,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 56,000 บาท
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คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็น
เพิ่มเติม คือ รายการที่ 3 ให้จัดหาตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ซึ่งกระทรวง ICT ได้
กําหนดไว้ให้แล้ว และระบุราคากลางของการจ้างของบุคลากรที่พัฒนาซอฟต์แวร์และ
ระบบ รวมถึงค่าแปลภาษา 4 ภาษา
จึงมีมติเห็นชอบให้ที่เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ได้
พิ จ ารณาแก้ ไ ขตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กํ า หนดไว้ และตามระเบี ย บการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตํา บลบ่อแฮ้ว
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 718,428 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ
งบประมาณ 718,428 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจั ดซื้อดังกล่ าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,0๐๐ บาท
3.2.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
16,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,0๐๐ บาท
3.2.2.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 30 ในราคาเครื่องละ 24,0๐๐
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 24,0๐๐ บาท
3.2.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42 ใน
ราคาเครื่องละ 7,9๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,8๐๐ บาท
3.2.2.5 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 51 ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 6,2๐๐ บาท
3.2.2.6 เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 55 ใน
ราคาเครื่องละ 7๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,5๐๐ บาท

-53.2.2.7 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 35,0๐๐
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 105,00๐ บาท
3.2.2.8 PASSBOOK PRINTER โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ซึ่ งหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
53,714 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 107,428 บาท
3.2.2.9 เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Print) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 374,5๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 374,5๐๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ าขอการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 7 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารกํ าหนด จํ านวน 2 รายการ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ 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 แ ละ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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3.2.3 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ของเทศบาลตํ าบลแม่ เมาะ
อําเภอแม่เมาะ จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 3,671,600 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ
งบประมาณ 3,671,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 โดยมีคุ ณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 1 ในราคาเครื่ องละ
130,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 120,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 120,000 บาท
3.2.3.2 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ขนาด 42 U) โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 26
ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 69,00๐ บาท
3.2.3.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่2 โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 30
ในราคาเครื่องละ 24,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท จํานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,0๐๐ บาท
3.2.3.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 3,2๐๐

-6บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท จํานวน 46 เครื่อง รวมงบประมาณ
142,600 บาท
3.2.3.5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 35,0๐๐ บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 70,00๐ บาท
3.2.3.6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
CCTV ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 6 ในราคาเครื่องละ 52,0๐๐
บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 50,๐๐๐ บาท จํานวน 21 เครื่อง รวมงบประมาณ
1,050,00๐ บาท
3.2.3.7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP แบบปรับมุมมอง สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
CCTV ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 91,0๐๐
บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ 90,๐๐๐ บาท จํ านวน 1 เครื่ อง รวม
งบประมาณ 90,00๐ บาท
3.2.3.8 อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่าย (NVR Network Video Recorder) แบบ
16 ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 79,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่อง
ละ 75,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 75,00๐ บาท
3.2.3.9 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 59 ในราคาเครื่องละ 5,8๐๐ บาท และ
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,๐๐๐ บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 45,00๐ บาท
3.2.3.10 ระบบบริหารและจัดการระบบเครือข่าย โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้
ในในราคา 1,964,0๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 1,964,0๐๐ บาท โดย
หน่วยงานได้แยกอุปกรณ์และระบบ ดังนี้ (แก้ไขเอกสารหลังจากการประชุมฯ แล้ว)
1) โปรแกรมบริหารจัดการระบบเครือข่าย โดยหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
ชุดละ 400,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมงบประมาณ 400,000 บาท
2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณบริการอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi Hotspot) โดย
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาชุดละ 15,000 บาท จํานวน 39 ชุด รวมงบประมาณ 585,000 บาท
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
โดยหน่วยงานจัดหาได้ในราคาชุดละ 12,000 บาท จํานวน 10 ชุด รวมงบประมาณ 120,000 บาท
4) ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว โดยหน่วยงานจัดหาได้ในราคาชุด
ละ 10,000 บาท จํานวน 10 ชุด รวมงบประมาณ 100,000 บาท
5) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic (Media Converter) โดยหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาชุดละ 6,000 บาท จํานวน 20 ชุด รวมงบประมาณ 120,000 บาท
6) สายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร โดยหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาชุดละ 459,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมงบประมาณ 459,000 บาท

-77) อุปกรณ์กระจายการทํางาน (Load Balancer) โดยหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคาชุดละ 180,000 บาท จํานวน 1 ชุด รวมงบประมาณ 180,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 9 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้

ประธาน

รายการที่ 10 ระบบบริหารและจัดการระบบเครือข่าย ขอให้หน่วยงานระบุเพิ่มเติม TOR
ให้บริษัทสัญญาจ้างจัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานหลังจากหมดสัญญาจ้างบริษัทดูแล
และบํารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย

ผศ.นพนั นท์ สุ ขสมบู รณ์ รายการที่ 10 ให้ หน่ วยงานแยกอุ ปกรณ์ ครุ ภั ณฑ์ และซอฟต์ แวร์ ของระบบให้ ชั ดเจน
และการจ้างดูแลรักษาหลังจากที่หมดสัญญาจากบริษัทจะแพงกว่าระบบที่หน่วยงานจัดหา จึง
ให้หน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรให้หน่วยงาน เพิ่มเติมใน TOR ที่ประธานได้แนะนํา
นายสมพร วะเท
การจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบฯ ของหน่ว ยงานขอให้ ค ณะกรรมการได้ อ นุ มัติ ไ ปก่อ น
เพื่อให้หน่วยงานจัดหาให้ทันเวลา เพราะในช่วงระยะเวลาการดําเนินการจัดซื้อมีระยะเวลาจํากัด
นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร รายการที่ 10 ระบบจัด การอิน เตอร์เ น็ต ที่ห น่ว ยงานจัด หา มีอุป กรณ์ Hardware ที่
สามารถนํามาใช้ ได้ ในราคาที่ถูกกว่าที่ เสนอมา ขอให้หน่วยงานพิจารณาในจุดนี้ด้วย
มติที่ประชุม

เลขานุการ

จึง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ ทศบาลตํ า บลแม่ เ มาะ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตาม
ระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ให้จัดส่งให้ฝ่าย
เลขานุการเพื่อให้คณะกรรมการ (ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์) ดําเนินการตรวจสอบด้วย
3.2.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 117,742.90 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)
องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 117,742.90บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณใน
การจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อ ยกว่า 18.5 นิ้ ว) โดยมีคุ ณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ
44,000 บาท
3.2.4.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42

-8ในราคาเครื่องละ 7,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 6,900 บาท
3.2.4.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 32 ใน
ราคาเครื่องละ 5,8๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 4,1๐8.80 บาท จํานวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 16,435.20 บาท
3.2.4.4 งานติดตั้งและวางระบบเครือข่าย Internet ด้วยระบบ wireless
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในราคา 50,407.70 บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 50,407.70 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 3 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็น
เพิ่มเติม คือ โครงการข้อ 4 ระบุราคาต่อหน่วยให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเสริ ม กลาง ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไข
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน
จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 618,100 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิ วเตอร์ จํานวน 10 รายการ
งบประมาณ 618,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 112,0๐๐ บาท
3.2.5.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10
ในราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,00๐ บาท
3.2.5.3 เครื่องพิม พ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 47
ในราคาเครื่องละ 7,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,600 บาท จํานวน 3
เครื่อง รวมงบประมาณ 22,80๐ บาท
3.2.5.4 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 39 ในราคาเครื่องละ
4,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,60๐ บาท

-93.2.5.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 58
ในราคาเครื่องละ 3,2๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,100 บาท จํานวน 9
เครื่อง รวมงบประมาณ 27,90๐ บาท
3.2.5.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 59 ในราคาเครื่องละ 5,8
๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,000 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ
16,00๐ บาท
3.2.5.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) 24 ช่อง แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 29
ในราคาเครื่องละ 6,5๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 1,500 บาท จํานวน 14
เครื่อง รวมงบประมาณ 21,00๐ บาท
3.2.5.8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 6 ในราคา
เครื่องละ 52,๐๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 42,000 บาท จํานวน 8 เครื่อง
รวมงบประมาณ 336,00๐ บาท
3.2.5.9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อ 12 ในราคาเครื่องละ 9,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,800
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,80๐ บาท
3.2.5.10 อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่าย (NVR Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 79,0๐๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 52,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 52,00๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 10 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ ทศบาลเมื อ งล้ อ มแรด ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของการพิจารณาการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
21,900 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลศาลา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 2 รายการ
งบประมาณ 21,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
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ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.6.1 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 40
ในราคาเครื่องละ 8,5๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 7,950 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 15,9๐๐ บาท
3.2.6.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 58 ใน
ราคาเครื่องละ 3,2๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ 6,00๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าว
ฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลศาลา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
อําเภอห้างฉัตร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 53,200 บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 53,2๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.7.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 43
ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 2
เครื่อง รวมงบประมาณ 30,0๐๐ บาท
3.2.7.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 58 ใน
ราคาเครื่องละ 3,2๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,900 บาท จํานวน 8 เครื่อง
รวมงบประมาณ 23,20๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าว
ฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 2 รายการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมคือ แบบเสนอโครงการ (ใบปะหน้า)
ระบุราคา Mict ให้ถูกต้องทุกรายการ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลวอแก้ ว ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไข
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และตามระเบียบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.8 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ
อําเภอสบปราบ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 73,900บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 73,9๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 16,0
๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,0๐๐ บาท
3.2.8.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน* (หน้ า จอไม่ น้ อ ยกว่ า
18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,0๐๐ บาท
3.2.8.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 47 ในราคาเครื่อง
ละ 7,9๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,80๐ บาท
3.2.8.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 42 ใน
ราคาเครื่องละ 7,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 6,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 6,9๐๐ บาท
3.2.8.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 58 ในราคาเครื่อง
ละ 3,2๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,20๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าว
ฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 58,100 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตํ า บลสบปราบ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 58,1๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
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เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,0๐๐ บาท
3.2.9.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 58 ในราคาเครื่อง
ละ 3,2๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,1๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 6,20๐ บาท
3.2.9.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ 47 ในราคาเครื่อง
ละ 7,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,90๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าว
ฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึง มี มติเ ห็น ชอบให้เ ทศบาลตําบลสบปราบ ดําเนิน การจั ดซื้ อคอมพิวเตอร์แ ละ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

1. เรื่ องการจั ด หาระบบเว็ บ ไซต์ ให้หน่ว ยงานจั ด หาตามมาตรฐานเว็ บ ไซต์ ภ าครั ฐ ซึ่ง
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) กํา หนด โดยแจ้ ง เวีย นให้ส่ว น
ราชการและหน่ว ยงานทราบต่ อ ไป
2. ขอให้ ส ่ ว นราชการ หน่ว ยงาน ที่ดํา เนิน การการจั ด ซื้ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละ
อุ ป กรณ์ โดยยึด ตามคุณ ลัก ษณะตามเกณฑ์ร าคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารกํา หนด และตามหลัก เกณฑ์ข องกระทรวงมหาดไทย
กํ า หนด เพื ่ อ ให้ ค ณะทํ า งานกลั ่ น กรองโครงการจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ และ
คณะกรรมการการบริห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาในที่ประชุม ก่อนการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
วันวิสาข์ อินทร์รอด ผู้จดรายงานการประชุม
ศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด)
(นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

