•

•

cl

~,\~
~ enl

1f1G1

oo®g)j.®/ lOf) ~

1'1!1mf)m.:J~.:J'Vrr~~hlh:l
f1'U'U1:a~115~lb'W'U
enl &®ooo
,

bo
b1€l.:J

llJ~lCl'U ®c:tbm

u~.:JlJ~~tJ~~"lllJ
Cl.:J1'U~.:J
n~ m~'V1~1.:JlJ~1~1'V1
Cl
, flru~m~lJ f11~tJ~~l~ bb(l~~~~1~~tJtJfl€llJYl1 b~€l{"IJ€l.:JWI.b
~.:J~1~~ltJ1.:J fl~.:J~ ®/®c:tbm

b~Cl'U Vf€l.:J~'U~.:J~1~~ltJ1.:J
B1.:J(;.:J~11.:J~€l~.:J~1~~ltJ1.:J ~1'U~~~, ~ (ltJ

(I.:J1'U~ ®

oo®g)j.®/g)jg)j®®

~ llJ~~.:J~1 ~1~ ~~tJ~~"lllJfl
, ru~ m~~lJ f)l~tJ~~l~
~~n~m~'V1~1.:JlJ~1~1'V1Cl~.:J~1~~ltJ1.:J

tu ,xeJ.:JtJ~~"lllJb"IJ(t1.:JA'Um
,

fl~.:J~ ®/®ctbm

i'U m I"11mf)m.:J~.:J~1~~ltJ1.:J

unnuu

uae ~~~1 seuu

®ctbm

fl€llJYl1b~€l{"1J€J.:J~".b
Cl.:J1'U

b~eJ1'U~ ~ blJ~lCl'U ®ctbm

b1(t1 ®m.mo

'U.

b~eJYl~1~ru11fl~.:Jf11~~~~1~~tJtJfleJlJYl1b~eJ{

"IJeJ.:J~1'U~1"llf11~1'U~.:Jn ~ m~'V1~1.:JlJ~1 ~1'V1
Cl i"l~eJlJ~.:J1~ bb~.:J
1,x~1..h Cl.:J1'U~b~'UeJ"lJeJ
~~.geJ~ ~~l~~tJtJ
fleJlJYl1b~eJ{bb(l~eJtJmru
b-U1tJ~~"lllJ
,
, b~eJ~bb~.:J~eJflru~m~lJf11~i
flru~m~lJ

~~~tJ~.:J~1~ ,T'U

f11~tJ~~l~bb(l ~~ ~~1~~tJtJfl€JlJYl1 b~eJ{"lJeJ.:J~1..hCl.:J1'U~.:J
n ~ m~'V1~1.:JlJ~1~ 1'V1
Cl

~~~1 ~ ~ 1tJ 1.:JiilJ~ b~'U"lleJtJf11~~~~1

seuu fleJlJYl1b~eJ{ua ~eJtJmru
,

"lJeJ.:J
eJ.:J
Arrnl f)fl~€J.:J
~1'UVf€l.:J~'U~.:J~1~

~ltJ1.:J ~llJ1fl~.:Jf11~bbm"IJt1ru~1eJ1"llru1m~lJ~1Clf)~eJ.:J1'V1~~1'1!1.11.:J~~tJ~
(ClV tJ~~:ij1tJ ®c:tb~ :ij1'U1'U® bbv1.:J
"
"
b~CltJ~ eJClbb~1 ~1 Cl(I~ bBCl~ ~ llJ ~.:J~ ~.:JlJ 1 ~ 1 Cl 1~ Cl~llJ 1 ~f1~ 111.11~(I ~ 1~ ~ 1 f) b u 1"1l~ ~ .:J~1 ~ ~ 1tJ1.:J

1

wwvv.lampang.go.th / tJ~~"IllJ~~~1~~tJtJfleJlJYl1b~eJ{i / fl~.:J~ ®/®c:tbm (I.:J1'U~ ~ blJ~lCl'U ®c:tbm eJ~.:J
~1f)WI.bCl.:J1'U
1~~tJf11~~~~~~.:JtJtJ~~lJ1ru 1

,x~1b'W'U1m.:Jf11~~.:Jf)~11 bb~11 ,x~1b'W'Uf11~~~~11,xbU'U1tJ~llJlJ~

~tJ~~"IllJi bb(l~~~bUCltJf)~~lJ1Cl~b~m-ueJ.:J~1Cl
~.:Jb~Cl'UlJ1
b~mb~~mAmtJf)fl~eJ.:J~1'UVfeJ.:J~'U'V1~ltJbb(l~~1b'W'Uf11~
1'U~1'U~ b~tJ1-UeJ.:J~eJ
1tJ

('U1Cl~~-trCl~'U~l~m.:J)
~eJ.:J~'h~1"llf11~~.:J~1~ tJ5,j~'j1"llf11'jbb'V1'U
'U

~11~1"llf11'j~.:J~1~~ltJ1.:J
'U

I

tf

tI

.dIj

cv

Q.I

cv

f)(llJ.:J1'UCl'V151"11~
~~ bb(l~"IJ'eJlJ(I
bi"leJf11~i"l~'U1~.:J~1~
"

l'V1'j~i"l'Vi';l'V1'j~l~ 0 ct~®b

'U

ctog)jo

I"ll m flm~~ ,1'111'1
\11~
l'lh~

tl'W'Wl"li'HJtwl1bih.l
,

~o
b~f)~

u~~lJ~~U~~'tllJfl
,

~ooo

llJ'tJ'ltJ'W ~ct'bQ1

ru~ m~lJ m ~'U~'VI1~bbrl~~\11'Vll~~'U'U
flf)lJYll b~f)1'11f)~'Vl1.iJ
tJ~l'W61~
n\11
m~'VI~1~lJ'Vl1\111
'VItJ

~~'Vl'r\11~lUl~ flf~~

(§)/~crbQ1

b~tJ'W 'Wlmh,.f1f)bij f)~~lUl~
eJl~ii~

enl

'WltJBlb.flm~

une

bbrl~'WltJBlb.flf)?f'UU~l'U

'Vl'U~~f)~~'Vl'1\11~lUl~~1'W~?f\11
, ~ rlU Oo(§)b'lI.~/l b'lIb'lI(§)brl~l'W~ ~

mlJ ~ ~ ~'Vll \111J1
~ \11U
~~ 'tllJ
, fl ru~ m~ ~lJ m TU ~'Vll ~
61~n\11m~'VI~1~lJ'Vl1\111'V1tJ~~'Vl1\11~lUl~
flf~~
ru ~f)~U~~'tllJb'11rll~r1'Wfl~
,

'11f)~6'il'W~1'tlfl1~1 'W61~n\11
m~'VI~l~lJ'Vll

,

~ blJ'tJ'ltJ'W~crbQ1

nrll

(§)Q1.Q10'W.

b~f)Yl'11~rul1fl~~fl1~~\11'Vll~~'U'Uflf)lJYllb~f)1

\111'V1
tJ 'Y'l~f)lJvt~1J1u~~1~'Vl1..htJ~l'W~ b?f'Wf)'11f)~
\11tf)~ \11'Vll~~'U'U

b'ihu~~'tllJ, b~f)~bb'.\J~~f)flru~m~lJfl1~"1

flf)lJYllb~f)1bbrl~f)Umru

~crbQ1

ua ~~ \11'Vll ~~'U'Ufl f)lJ Yll b~f) I'lle.N'Vl1.iJ
tJ~l'W

(§)/~crbQ1 b~f)l'W~

~'W Q11"11mflm~~~'Vll\11~lUl~

unnuu

~~\?l'U~~'Vll\11
~'W

ua ~~ \11V!l~~'U'Uflf)lJYll b~f)1'11f)~'Vl't1
1 tJ~l'W61~n\11m~'VI~1~lJ'Vl1\111
'VItJ
b~'W'tlf)'Ufl1~~\11'Vll~~'U'Uflf)lJYll
b~f)1bbrl~~umru'11f)~'Vltil tJ~l'W ~J'Wl'W ~ 'Vltil arru \?l~.Q

fl ru~ m~lJ m ~'U~'Vll~
~~'Vll\11~lUl~ ijlJ~

(§). b'VII"1'U1rlbijf)~b'11m\lr1'Wfl~
~l'Wl'W (§)cr~ltJfl1~
~.

b'VII"1'U1rlbijf)~YlotitJ
Blb.f1mijf)~~lUl~

~'UU~~lJltl..! ~b~,boo

'U1'V1

~l'Wl'W b ~ltJfl1~ ~'UU~~lJlru b'lI~~,(§)OO 'Ul'V1

Q1. b'VII"1'U1rll'll'UrlbbjJblJl~Blb.f1mbjJblJl~ "ill'Wl'W (§)~ltJfl1~ ~'UU~~lJlru (§)~~,croo
~.

b'VII"1'Ulrll'll'Url?f'UU~l'UBlb.flf)?f'UU~l'U "ill'Wl'W (§)O~ltJfl1~ ~'UU~~lJlru ~b(§),~oo

'U1'V1
'Ul'V1

\?l~~'W~~'11f)
1~ bb~~f)~r1mUflfl~f)~6'il'WVf f)~~'W\?l~
fl~11'/Jl~~'W ~1 b-u'Wfl1~~\11'Vll1
~ bU'W1umlJ
lJ~~U~~~lJ "1 bbrl~~~btJtJ'Ufl~'VllJltJ~ b~tJl'/Jf)~ ~ltJrl~bBtJ\11~llJ~~~6'i~lJ1J11tJ1\11
t.J?fllJl~tl\1111'W1
'Vlrl\11~ltJ~l'W
fl1~U~~~lJ1J1'.\Jlmi'U161!~~~'Vll\11~lUl~

vvvvw.Lampang.go.th

/

U~~~lJ~\11'Vll~~'U'Uflf)lJYllb~f)1"1 /

(§)~ct'bQ1 rl~l'WVi ~ llJ'tJ'lt.J'W
~ct'bQ1
~~b~tJ'WlJlb~f)Yl\ll~rul~l

b-U'Wfl1~~f)
1U

~-

-===--- cL,.,
('W1tJ~5-UtJ ~'W\111'Vlm~)
~f)~e:rl1~1'tlfl1'f~'~'Vll\1l uTI'IJ~~1'tlfl1~ bb'VI'W

"

e:rl1~1'tlfl1~~~'Vll\11~lUl~

"
I

If

iI

.::!!I

v

Q.J

cv

fl rllJ ~1'Wt.J'VILi1"11?f
~ ~ ua ~'11
f)lJ a b'Y'l
f) m ~'Y'l
WJ
'W1'.\J
~'Vll\11

"

"

1'VI~~'Y'lvi/l'Vi'a6'l1';i0

<t([lvb

<toGYVO

flf~~

•

u cl

f.ij1 11f1G1
~ mJ

o o (9)b'Ji.
lv/

'10 6~

~l~ln~l~~~~l~~lUl~
fl'U'U1;a';i115~lbiJ'U~U
c:flvooo
,

bo
b~B~

u~~:W~~U';i~'ll:Wf1flJ~m';i:W
m';itJ~~l';i
,
~~~l~~lUl~

lJJ'l'}lCJ'U lv(fbm

bb~~~~~1';i~tJtJf1B:W~1b(ilB{"1JB~~'l.b CJ~l'U61~n~
m~'VI';i1~:W~1~1'VICJ

f1~~~ (9)/lv(fbm

m:W~~~~l~llii'~~U';i~"I1:Wf1flJ~fl';i';i';i:wm';itJ~~l';ibb~~~~~l';i~tJtJf1B:wYhb(ilB{'llB.:JWU1CJ~1'U
,
61~n~m~'VI';i1~:W~1~1'V1CJ~.:J~1~~lUl~ f1~~~ (9)/lvctbm
flJ VfB~U';i~'llm"1Jm~r1'Um
,

.&'Um ~l~lnm~~~~l~~lUl~

b~Bl'U~

~ b:W'l'}lCJ'U
lvctbm

bd!;11(9)m.mo 'U.

b~B~"ill';iflJl1m~m';i~~~1';i~tJtJf1B:W~1b(ilB{

"1JB~
611'U';il'll fll';i 1'U61~n~ m~'VI';i1~:W~1 ~1'VICJ 'l'f~B:W~~llii' bb~~1Vfmh CJ~l'U~b?f'UB"1JB~~~B~~~l';i~tJtJ
f1B:W~1b(ilB{bb~~Bumru
boU1U';i~'ll:Wb~B~bb"il~~Bf1flJ~m';i:wm';i"
';i~~tJ~~~l~
,
,

,!'U

f1flJ~m';i:wm ';itJ~~l';ibb~~~ ~~l';i~tJtJf1 B:W~1b(ilB{"1JB~Wt.hCJ~l'U61
~n ~ m~'VI';i1~:W~1~1'VICJ
~~~l~~lUl~

ii:W~b~'U'llBtJm';i~~~1';i~tJtJf1B:W~1b(ilB{bb~~Bumru"1JB~B~r1m';itJ~~1';i611'U~~~l~~lUl~
,

~1'U1'U en ';ilCJm';i ~tJU';i~:WlflJ (9),lvctm,ctoo

tJ1'V1 ~~'!'U ~~1Vf~lbiJ'Um';i~~~11VfbtJ'U1U(ill:W:W~~U';i~'ll:W"
,

il

snn

bb~~';i~b CJtJ
n~~:W1CJ~
b~CJ10U
B~ ';ilCJ~~bB
CJ~(ill:W~~~61
~:Wllii'
1CJ1~CJ?fl:Wl';ifl~11'U1
~~~ ';ilCJ~l'Ufl1';iU';i~"Il:W
llii'
b1tJhfl'l~~~1~~lUl~

www.lampang.go.th/U.;i~"Il:W~~~1.;i~tJtJf1B:W~1b(ilB{

••/ f1~~~ (9)/lvctbm

~ b:W'l'}lCJ'U
lvctbm
~~b1CJ'U:Wlb
~B~l1 biJ'Um';i~B 1U

_~vL

..,

('U1CJ~6iCJ ~'Um~m~)
';iB~~11'jl'llm';i~,ml~

U5U~';il'llm';ibb'VI'U

~11'jl'llm';i~~~1~~lUl~

"

I

If

i..I

.o:::!iI

cv

<V

Q.J

n~:W~1'UCJ'VIM1?fmbb~~"1JB:W~b~Bm';i~\9l.J'U1"il~~1~

"

1'V1';iP1~v1/1'V1';i?fl';i
0 ctctlvb

"

ctob'Jio

~~1'U~

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลาปาง
ครั้งที่ 1/๒๕๖3
วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลาปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสิธิชัย
จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
ประธาน
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
3. นายทวีศักดิ์
วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
4. นายรังสรรค์
ธรรมชัย
สถิติจังหวัดลาปาง
กรรมการ
5. นางวรรณภา
วรรณเลิศ แทน ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
กรรมการ
6. นายสุรทัศน์
ทิพย์ประยูร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
กรรมการ
7. นางทิมทอง
พรหมเมศร์ แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง กรรมการ
8. นางสาวอาพัน
ใจอินตา
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดลาปาง
ผู้ม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดลาปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวุฒิพล
2. นายอานาจ
3. นายธานินทร์
4. นางผกา

มณฑาทอง
คาภิระวงปาวงค์
ปัญญาดี
วิลัยราช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนไฟ อาเภอแม่ทะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองพิชัย อาเภอเมืองลาปาง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นางรัชนี
พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางสุธาสินี
ทองเชี่ยว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
7. นายมณฑล
ภู่ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
8. สิบเอกกรีชา
พงษ์จักร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนไฟ อาเภอแม่ทะ
9. นายอดิศักดิ์
ทานันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร
10. ร้อยเอกประเทือง อันทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
11. นายเกียรติศักดิ์ กันธิยะ
ครูชานาญการ (ค.ศ. 2) เทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
12. นางสาวสกุลยา อุดสร้อย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
13. นายนพดล
ใจปลา
พนักงานคอมพิวเตอร์ สานักงานจังหวัดลาปาง
14. ผู้แทนเทศบาลตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ

-2เริ่มประชุม เวลา ๑3.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
เปนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจ ารณาความเห็น ชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีมูลคา
ไมเกิน 10 ลานบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ข องหน ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ไดจัดประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม และจัดสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบ หากมีขอแกไขใหแจงจังหวัด ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งไมมีผูใดแจงแกไข
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อใหการรับรองรายงานการประชุมตอไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดลําปาง
การพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร ที่จะนําเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณาในวันนี้
มีทั้งสิ้น 6 หนวยงาน ซึ่งไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรเรียบรอย จํานวน 4 หนวยงาน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
ลํ า ปาง เทศบาลเมื อ งเขลางคน คร เทศบาลเมือ งพิชั ย เทศบาลตํ า บลสบปราบ สํา หรั บ
โครงการแกไขปญหาอาชญากรรมดวยกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ประจําป 2564 ของ
สํา นั กงานสงเสริ มการปกครองทองถิ่น จังหวัดลําปาง ไดเสนอเพิ่มเติมมาใหที่ป ระชุมได
พิจารณาในวันนี้ เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนที่จะตองนําเสนอไปยังสวนกลาง

เลขานุการ

๓.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนไฟ อําเภอแมทะ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 478,900 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน)
นายอํานาจฯ
การจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ปลัด อบต.ดอนไฟ)
1) กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 2 ในราคา
เครื่องละ 32,๐๐๐ บาท จํานวน 9 เครื่อง รวมงบประมาณ 288,0๐๐ บาท
2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 10 ในราคาเครื่องละ 61,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 61,0๐๐ บาท

-33) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางกล้ องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ข้ อ 13 ในราคาเครื่ อ งละ 16,0๐๐ บาท จ านวน 1 เครื่ อ ง รวม
งบประมาณ 16,0๐๐ บาท
4) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 2,500 บาท จานวน
7 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,50๐ บาท
5) เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 62 ในราคาเครื่องละ 5,800 บาท จานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,80๐ บาท
6) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)
10/100/1000 โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานจัดหาในราคาเครื่องละ 4,500 บาท จานวน 14
เครื่อง รวมงบประมาณ 63,00๐ บาท
7) จอแสดงภาพแอลอีดี ขนาดไม่น้อ ยกว่า 40 นิ้ว โดยไม่มีคุณ ลัก ษณะตาม
เกณฑ์ร าคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม และหน่ว ยงานจัด หาใน
ราคาเครื่องละ 15,600 บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,60๐ บาท
8) ตู้ค วบคุม สาหรับ ใส่อุป กรณ์ ขนาด 19 นิ้ว (ตู้ Rack 15 U) โดยไม่มี
คุณ ลัก ษณะตามเกณฑ์ร าคากลางของกระทรวงดิจ ิท ัล เพื ่อ เศรษฐกิจ และสัง คม และ
หน่ว ยงานจัด หาในราคาเครื่อ งละ 12,000 บาท จานวน 1 เครื่อ ง รวมงบประมาณ
12,00๐ บาท
๓.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จานวน 7 รายการ งบประมาณ 653,480 บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
นายวุฒิพลฯ
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ปลัด อบต.เวียงตาล)
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม ข้ อ 7 ในราคาเครื่ อ งละ 58,๐๐๐ บาท จ านวน 8 เครื่ อ ง รวมงบประมาณ
464,0๐๐ บาท
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 61,๐๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 61,0๐๐ บาท
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 33 ใน
ราคาเครื่องละ 21,0๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,0๐๐ บาท
4) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 2,500 บาท จานวน
8 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,00๐ บาท

-45) เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 62 ในราคาเครื่องละ 5,800 บาท จานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,80๐ บาท
6) ตู ้ส าหรับ จัด เก็บ อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ แบบที ่ 1 (ขนาด 36 U) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 28 ใน
ราคาเครื่องละ 18,000 บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,00๐ บาท
7) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 10/100 โดย
ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม และ
หน่ว ยงานจัด หาในราคาเครื่อ งละ 3,980 บาท จานวน 16 เครื่อ ง รวมงบประมาณ
63,68๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาค าขอการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ของทั้ ง 2
หน่วยงานดังกล่าวฯ แล้ว มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนไฟ ปรับแก้
ไขรายการที่ 6 - 8 โดยปรับราคาอุปกรณ์ดังกล่าวฯ ให้มีราคาใกล้เคียงหรือเท่ากับองค์การ
บริหารส่วนตาบลเวียงตาล เนื่องจากเป็นการจัดหาในคุณลักษณะใกล้เคียงกัน สาหรับการ
จัดหาฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล ให้ปรับแก้ไขรายการที่ 1 โดยปรับเกณฑ์และ
ราคาอุปกรณ์ดังกล่าวฯ ใกล้เคียงกันกับขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนไฟ เนื่องจากเป็นการ
จัดหาในคุณลักษณะใกล้เคียงกัน และให้จัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าได้ ด าเนิ นการเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ของ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนไฟ
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเวี ย งตาล ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ได้ทุกรายการ โดยให้แก้ไขรายการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และจัดส่งเอกสารให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 10 เมษายน 2563

เลขานุการ

๓.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาปาง จานวน 7 รายการ งบประมาณ 1,243,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาท)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิว เตอร์
เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการฯเพื่ อขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อ อุป กรณ์
คอมพิวเตอร์จานวน 7 รายการ งบประมาณ 1,243,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณา
แล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจากจานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่า ย แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิ จิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั ง คม ข้อ 2 ในราคาเครื่ องละ 350,๐๐๐ บาท
จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 350,0๐๐ บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 8
ในราคาเครื่องละ 22,๐๐๐ บาท จานวน 31 เครื่อง รวมงบประมาณ 682,0๐๐ บาท

-5๓) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 28 ในราคาเครื่องละ
18,0๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,0๐๐ บาท
4) อุปกรณ์ กระจายสั ญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 33 ในราคา
เครื่องละ 21,0๐๐ บาท จานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,00๐ บาท
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
23,๐๐๐ บาท จานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,00๐ บาท
6) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 2,500 บาท จานวน
31 เครื่อง รวมงบประมาณ 77,50๐ บาท
7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติก ารสาหรับ เครื่องคอมพิว เตอร์แ ม่ข่า ย (Server)
สาหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 70 ในราคาเครื่องละ 28,000 บาท จานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 28,00๐ บาท
มติที่ประชุม

เลขานุการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคาขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่า ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด จานวน
7 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
ดาเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ได้ทุกรายการ
๓.1.4 การพิจารณาการจั ดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร
จานวน 15 รายการ งบประมาณ 864,600 บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จานวน 15 รายการ งบประมาณ 864,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจากจานวนงบประมาณในการ
จัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และ
สังคม ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,๐๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ บาท
2) เครื่ องคอมพิว เตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,๐๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,0๐๐ บาท
3) เครื่ องคอมพิว เตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้ อ 7 ในราคาเครื่ อ งละ 17,๐๐๐ บาท ซึ่ ง หน่ ว ยงานจั ด หาได้ ใ นราคาเครื่ อ งละ
16,800 บาท จานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 134,400 บาท

-64) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 2,5๐๐ บาท จานวน 6
เครื่อง รวมงบประมาณ 15,0๐๐ บาท
5) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 29 ในราคา
เครื่องละ 22,๐๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ บาท
6) เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 55 ใน
ราคาเครื่องละ 18,๐๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,0๐๐ บาท
7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 35 ในราคาเครื่องละ
5,4๐๐ บาท จานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,6๐๐ บาท
8) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม ข้อ 36 ในราคาเครื่องละ
23,0๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,500 บาท จานวน 4 เครื่อง รวม
งบประมาณ 90,00๐ บาท
9) อุปกรณ์ค้นหาเนทางเครือข่าย (Router) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ 44,0๐๐ บาท จานวน
2 เครื่อง รวมงบประมาณ 88,00๐ บาท
10) อุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 19 ในราคาเครื่องละ
50,0๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,00๐ บาท
11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28
หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม ข้ อ 45 ในราคาเครื่อ งละ 8,9๐๐ บาท ซึ่ง หน่ว ยงานจัด หาได้ ใ นราคาเครื่ องละ
8,600 จานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,20๐ บาท
12) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ข้ อ 12 ในราคาเครื่ องละ 16,0๐๐ บาท ซึ่ ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,800 จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,80๐ บาท
13) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 42 ใน
ราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,90๐ บาท
14) เครื่องสแกนเนอร์เอกสาร รองรับเอกสารขนาด A3 โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคาเครื่องละ 126,900
บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 126,900 บาท
15) เครื่องพิมพ์สมุดทะบียนบ้าน (Passbook printer) โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคาเครื่องละ 50,200
บาท จานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 200,800 บาท

-7มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาค าขอการจั ดซื้ อคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ จานวน 15 รายการแล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ และสั งคมกาหนด 13 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด 2 รายการ
ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้ ด าเนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยกาหนดทุกประการ จึ งมีมติ เห็ นชอบให้ เทศบาลเมื องเขลางค์นคร
ดาเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ได้ทุกรายการ
๓.1.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองพิชัย อาเภอ
เมืองลาปาง จานวน 6 รายการ งบประมาณ 798,100 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาท)
เทศบาลเมืองพิชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบั ติงานต่ อคณะกรรมการฯ เพื่อ ขอความเห็ นชอบในการจัด ซื้อ อุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์
จานวน 6 รายการ งบประมาณ 798,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าว อยู่ในอานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจากจานวนงบประมาณในการ
จัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกอาคาร
ส าหรั บ ใช้งานรั ก ษาความปลอดภัย ทั่ว ไป โดยมี คุณลั กษณะตามเกณฑ์ร าคากลาง ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 32,๐๐๐ บาท จานวน 18
เครื่อง รวมงบประมาณ 576,0๐๐ บาท
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 9 ใน
ราคาเครื่องละ 22,๐๐๐ บาท จานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 110,0๐๐ บาท
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 12 ใน
ราคาเครื่องละ 8,3๐๐ บาท จานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 41,5๐๐ บาท
4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 62 ในราคาเครื่องละ 5,8๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,500 จานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,5๐๐บาท
5) เครื่ องจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะ ตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 60 ในราคาเครื่องละ 4,
๐๐๐ บาท ซึ่งหน่ว ยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,990 บาท จานวน 5 เครื่อง รวม
งบประมาณ 19,95๐ บาท
6) ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ขนาด 9 U โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคาเครื่องละ 4,630
บาท จานวน 5 ตู้ รวมงบประมาณ 23,15๐ บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคาขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ จานวน 6 รายการแล้ว ปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกาหนด 5 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

-8เศรษฐกิจและสังคมกาหนด จานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้
ดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกาหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้เททศบาล เมืองพิชัย ดาเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ได้ทุกรายการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

๓.1.6 การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องเทศบาลต าบลแม่ เ มาะ
อาเภอแม่เมาะ จานวน 1 รายการ งบประมาณ 122,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็ นชอบในการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ งบประมาณ 122,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อ
ดังกล่าวอยู่ในอานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจากจานวนงบประมาณในการ
จัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จานวน 1 รายการ คือ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased
Line) โดยไม่มีลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย
จัดหาได้ในราคา 17,500 บาท/เดือน จานวน 7 เดือน รวมงบประมาณ 122,500 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคาขอการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
จานวน 1 รายการแล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกาหนด 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดาเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกาหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตาบล
แม่เมาะ ดาเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ได้
๓.1.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลสบปราบ
อาเภอสบปราบ จานวน 10 รายการ งบประมาณ 861,900 บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์จานวน
10 รายการ งบประมาณ 861,900 บาท ซึ่งฝ่ ายเลขาฯ ได้ พิ จารณาแล้ ว การจัดซื้ อ
ดังกล่าว อยู่ในอานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจากจานวนงบประมาณในการ
จัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้ อ ยกว่ า 19 นิ้ ว ) โดยมีคุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ์ ร าคากลางของกระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,๐๐๐ บาทซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
เครื่องละ 29,8๐๐ บาท จานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 89,40๐ บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 17,
๐๐๐ บาท จานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 170,00๐ บาท
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
2,600 บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2,6๐๐ บาท

-94) สแกนเนอร์ สาหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 54 ในราคาเครื่อง
ละ 3,2๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,20๐ บาท
5) อุปกรณ์อ่านบัตรอบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 700
บาท จานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,50๐ บาท
6) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 2,5๐๐ บาท จานวน 24
เครื่อง รวมงบประมาณ 60,00๐ บาท
7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมกล้องคงที่สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาปลอดภัยทั่วไปโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางCCTV
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 1 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาทจานวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 92,00๐ บาท
8) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมกล้องคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
CCTVของก ระท รว ง ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศร ษฐ กิ จและ สั ง คม ข้ อ 2 ในราคาเครื่ องละ
32,๐๐๐ บาท จานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 320,00๐ บาท
9) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video Recorder) แบบ 8 ช่องโดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางCCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 9
ในราคาเครื่องละ 22,00๐ บาท จานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 88,00๐ บาท
10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 8 ช่องโดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางCCTVของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 12
ในราคาเครื่องละ 8,3๐๐ บาท จานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 33,20๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาค าขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯ แล้ ว ปรากฏว่า ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด จานวน 10 รายการ
ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้ ด าเนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยกาหนดทุกประการ
จึงมีมติ เห็ นชอบให้ เทศบาลตาบลสบปราบ
ดาเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ได้ทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
4.1 การนาเสนอการประชุมออนไลน์ ตามสถานการณ์ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผศ.ปรีชาฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ขอแนะนา
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดประชุมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าฯ โดยติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการประชุม หากเป็น
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