สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2/2560
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
2. ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์
3. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก
4. นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
5. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด

ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ประธาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายทวีศักดิ์ วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
3. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ)
4. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง (นายกเทศมนตรีตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเฉลิมเกียรติ ไชยแก้ว
2. ว่าที่ ร.ต.เจษฎา หมอมูล
3. นางจุฑามาส
เขื่อนสอน
4. นางสาวนิศารัตน์ จันทร์แก้ว
5. นายเกรียงไกร
จะวะนะ
6. นายปิยะพงษ์
ธรรมจา
7. นายสันดุสิต
ปอสี
8. นางสาวอัจฉรา เปียงงาม
9. นายสมศักดิ์
ชมชื่น
10. นายนที
ปีบ้านใหม่
11. นางสาวกัณณ์ชญาณ์ ศิริพันธุ์

เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง
เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา
เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอแม่ทะ
องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง อําเภอเถิน
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สํานักงานจังหวัดลําปาง

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

-2ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

การประชุ มคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ระดับจั งหวัดของ
หน่ วยงานสังกั ด กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้ ง ที่ 2/2560 ในวันนี้ เป็ น การ
ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาผลการประชุมของคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2560 ไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2560 และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10 หน่วยงาน เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒560
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ และให้
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข รายงานการประชุม ภายใน วันที่ 12 มกราคม 2560
ปรากฏว่า มีการแก้ไขจากคณะกรรมการฯ ดังนี้
มีมติเพิ่มเติมของคณะกรรมการในที่ประชุมคือ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2556 เห็นชอบในหลักการกรณีที่หน่วยงานเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อคณะทํางานฯ กลั่นกรองแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดหาได้ แล้วแจ้งให้กรรมการฯ จังหวัดลําปาง ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป โดยให้คณะทํางานกลั่นกรองฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเห็นชอบในหลักการก่อนนําเข้า
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาทั้งหมดทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทราบเพือ่ พิจารณา
3.1 ผลการพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ในการ
ประชุ ม ของคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2560 ที่
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. โดยมีการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ จํานวน 9 หน่วยงาน
3.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 70,600 บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานที่ดินอําเภอแม่เมาะ และสํานักงานที่ดินอําเภอเมืองปาน ต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ จํ า นวน 1
รายการ งบประมาณ 70,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่

-3เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 35,3๐๐ บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 70,600 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 505,700 บาท (ห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
8 รายการ งบประมาณ 505,7๐๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่ องละ 16,๐๐๐ บาท และหน่ วยงานจั ดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,99๐๐ บาท
จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 159,900 บาท
3.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 29,90๐ บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,900 บาท
3.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 21,0๐๐
บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 20,90๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
20,900 บาท
3.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 41 ในราคา
เครื่องละ 3,3๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,800 บาท
3.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 46 ในราคา
เครื่องละ 53,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 53,000 บาท
3.2.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 47 ในราคาเครื่องละ 7,7๐๐
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,400 บาท

-43.2.7 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,8๐๐
บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,800 บาท
3.2.8 เครื่องพิม พ์พอร์ตเตอร์ โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 190,0๐๐ บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 190,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด
จํานวน 7 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ ให้แก้ไขรายการที่ 7
โดยจัดหาคุณลักษณะตามเกณฑ์ข้อที่ 59 ตามใบเสนอราคา คือ ขนาด 1 KVA (600 watts) ซึ่ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาต่ํากว่าเกณฑ์ คือเครื่องละ 2,800 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง แก้ไขตามรายละเอียดที่คณะกรรมการ
แนะนําเพิ่มเติม และดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการทีเ่ สนอขอได้ทกุ รายการ

เลขานุการ

3.3 การพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องเทศบาลนครลํ า ปาง
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 792,800 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 6 รายการ
งบประมาณ 792,80๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ ว การจัดซื้อดั งกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.3.1 กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ชนิ ด เครื อ ข่ า ยแบบมุ ม มอง สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ network Camera) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 88,0๐๐
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 176,000 บาท
3.3.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor fixed network Camera) แบบที่ 3 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7 ในราคาเครื่องละ
35,0๐๐ บาท จํานวน 14 เครื่อง รวมงบประมาณ 490,000 บาท
3.3.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ
16 ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ 74,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 74,000 บาท
3.3.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ
13 ในราคาเครื่องละ 9,400 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,800 บาท

-53.3.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน) สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 9 ใน
ราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
3.3.6 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 57 ในราคา
เครื่องละ 4,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด
จํานวน 6 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ แก้ไขในโครงการ ให้เป็น
จอภาพ 19 นิ้ว (เดิมหน่วยงานระบุเป็น 18.5 นิ้ว) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครลําปาง แก้ไขตามรายละเอียดที่คณะกรรมการแนะนํา
เพิ่มเติม และดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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3.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 197,670 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 7 รายการ
งบประมาณ 197,67๐ บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่ าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 15,900 บาท จํานวน 6 เครื่อง รวม
งบประมาณ 95,400 บาท
3.4.2 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ข้ อ 51 ในราคาเครื่ องละ
3,1๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 2,990 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ
8,970 บาท
3.4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 21,700 บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,700 บาท
3.4.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้ อ 58
ในราคาเครื่องละ
2,8๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 2,690 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,760 บาท

-63.4.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ข้ อ 59
ในราคาเครื่ องละ
5,8๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 5,350 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,350 บาท
3.4.6 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 56 ในราคาเครื่องละ
3,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 2,990 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2,990 บาท
3.4.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ A3 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 46 ในราคา
เครื่องละ 53,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 52,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 52,500 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ าขอการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 7 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองพิชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการ
ที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.5 การพิจ ารณาการจัด ซื้ อระบบคอมพิว เตอร์ เ ทศบาลตํา บลลํา ปางหลวง
อําเภอเกาะคา จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 222,500 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ

เทศบาลตํ าบลลํ า ปางหลวง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 180,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการ
จัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.5.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor fixed network Camera) แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 6 ในราคาเครื่องละ
22,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 18,000 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ
144,000 บาท
3.5.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ
8 ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 24,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 22,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,000 บาท
3.5.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ 13 ในราคาเครื่องละ 9,4๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 5,200 บาท จํานวน 3
เครื่อง รวมงบประมาณ 15,600 บาท

-73.5.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ข้ อ 59
ในราคาเครื่ องละ
5,8๐๐ บาท และหน่ ว ยงานจั ด หาได้ ใ นราคา 3,000 บาท จํ า นวน 4 เครื่ อ ง รวม
งบประมาณ 12,000 บาท
3.5.5 จอแสดงผล LED ขนาด 32 นิ้ว โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม ซึ่ งหน่วยงานจั ดหาได้ ในราคาเครื่ องละ
9,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,000 บาท
3.5.6 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย จํานวน 16 ช่อง โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 4,5๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,500 บาท
3.5.7 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic เป็น UTP (Media Converter)
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 1,925 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 4 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลลําปางหลวง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอ
แม่ทะ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เลขานุการ

เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 5 รายการ
งบประมาณ 272,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 64,000 บาท
3.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 88,000 บาท
3.6.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐
บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 64,000 บาท
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3.6.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 39 ใน
ราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,600 บาท
3.6.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 7,9๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 47,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลน้ําโจ้ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ
อําเภอเถิน จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 141,100 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6
รายการ งบประมาณ 141,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ
44,000 บาท
3.7.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
29,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 29,000 บาท
3.7.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ข้อ 41 ในราคาเครื่องละ 3,3๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,900 บาท
3.7.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 7,9๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 15,800 บาท

-93.7.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ
49 ในราคาเครื่องละ 17,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 34,000 บาท
3.7.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,8๐๐ บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคา 2,900 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 6 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็ นชอบให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ปะ ดําเนินการจั ดซื้ อคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.8 การพิ จ ารณาการจั ด ซื้อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ก ารบริห ารส่วนตํา บล
วิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 137,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
รายการ งบประมาณ 137,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.8.1 กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ชนิ ด เครื อ ข่ า ยแบบมุ ม มอง สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ network Camera) แบบที่ 3 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ
43,0๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 129,000 บาท
3.8.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,8๐๐ บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม กําหนด
จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ แก้ไขรายการที่ 1 ให้หน่วยงาน
จัดหาคุณลักษณะของอุปกรณ์ ให้ตรงตามเกณฑ์ ฯ ครุ ภัณฑ์ปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร แก้ไขตามรายละเอียดที่คณะกรรมการ
แนะนําเพิ่มเติม และดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามรายการทีเ่ สนอขอได้ทกุ รายการ
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เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ
219,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 8
รายการ งบประมาณ 219,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7 ในราคา
เครื่องละ 16,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 15,000 บาท จํานวน 6 เครื่อง รวม
งบประมาณ 90,000 บาท
3.9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ
8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,000 บาท
3.9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ
9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 29,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 29,000 บาท
3.9.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ 21,0๐๐
บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,000
บาท
3.9.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 39 ใน
ราคาเครื่องละ 43,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 43,000 บาท
3.9.6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 40 ใน
ราคาเครื่องละ 7,9๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,900 บาท
3.9.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อ 42 ในราคาเครื่องละ 7,9๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,800 บาท
3.9.8 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,8๐๐ บาท จํานวน 3
เครื่อง รวมงบประมาณ 8,400 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม กําหนด
จํ านวน 8 รายการ ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าได้ ดํ าเนิ นการเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ

