สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2/๒๕๖3
วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563
ณ หองประชุมเขลางคนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผูมาประชุม
1. ผูชว ยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2. นายทวีศักดิ์
วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
3. นายรังสรรค
ธรรมชัย
สถิติจังหวัดลําปาง
4. นางสาวเบญจวรรณ
5. นายจักรพงษ
6. นางทิมทอง
7. นางนงเยาว
8. นางสาวนภาพร
9. นางสาววันวิสาข

วงคลือโลก
กาวงศ
พรหมเมศร
ประชุมจิต
เยาวรัตน
อินทรรอด

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ)
1. ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ผูเขารวมประชุม
1. นางสนันตนชินา
2. นายสัญญา
3. นายสุรทัศน
4 นางสุธาสินี
5. นายภัทรพงศ
6. นายพุทธิพงศ
7. วาที่รอยตรีบริวชั ร
8. นายสุนทร
9. นายนพดล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

แทน ทองถิ่นจังหวัดลําปาง
กรรมการ
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
กรรมการ
แทน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
กรรมการ
แทน ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดลําปาง กรรมการ
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
กรรมการและเลขานุการ
แทน ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดลําปาง

ประธานกรรมการ

วงศลาวัลย
จิตรงาม
ทิพยประยูร
ทองเชี่ยว
เถายศ
รินสม
สืบคุณะ
ปญโยคํา
ใจปลา

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ เทศบาลนครลําปาง
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 สังกัดเทศบาลนครลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชานาญการ องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชานาญการ องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัตกิ าร องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เทศบาลนครลําปาง
พนักงานคอมพิวเตอร สํานักงานจังหวัดลําปาง

เริ่มประชุม เวลา ๑4.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เลขานุการ

เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
เปนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีมูลคา
ไมเกิน 10 ลานบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

-2ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ข องหน ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมเขลางคนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม และจัดสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจสอบ หากมีขอแกไขใหแจงจังหวัด ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งในที่ประชุมฝาย
เลขานุการคณะกรรมการฯ แกไขรายงานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 ดังนี้
1. หนาที่ 2 บรรรทัดที่ 4 “พิจารณากลั่นกรองโครงการ” แกไขเปน “พิจารณา
ความเห็นชอบโครงการ”
2. หนาที่ 2 บรรรทัดที่ 12 “จัดสงใหคณะทํางานกลั่นกรองฯ” แกไขเปน “จัดสง
ใหคณะกรรมการฯ”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดลําปาง
การพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร ที่จะนําเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณาในวันนี้
มีทั้งสิ้น 3 หนวยงาน ซึ่งไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร เ รี ย บร อย จํ า นวน 3 หน ว ยงาน คื อ สํ านั ก งานจั งหวั ด ลํ า ปาง
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง และเทศบาลนครลําปาง สําหรับโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ไดเสนอเพิ่มเติมมาใหที่ประชุมไดพิจารณาในวันนี้
เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนที่จะตองดําเนินการจัดหาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

เลขานุการ

เลขานุการ

๓.1.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 796,000 บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน)
สํานักงานจังหวัดลําปาง ไดเสนอเรื่องการจัดซื้อระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร
เพื่อใชในการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 796,000 บาท ซึ่งฝายเลขาฯ ไดพิจารณาแลว การจัดซื้อ
ดังกลาว อยูในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจากจํานวนงบประมาณในการ
จัดซื้อไมเกิน ๑๐ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (server)
รองรับหนวยประมวลผลกลาง (cpu) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ขอ 71 ในราคาเครื่องละ 28,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,0๐๐ บาท
๓.1.๑.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของ
กระทรวงดิจิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิจ และสังคม ในราคาเครื่องละ 125,๐๐๐ บาท จํา นวน 4
เครื่อง รวมงบประมาณ 500,0๐๐ บาท
๓.1.๑.3 เครื่องสํารองไฟฟาสําหรับสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย 15 kVA (ระบบ
ไฟฟา 3 เฟส) โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

-3และสังคม และหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 268,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 268,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงานดังกลาวฯ
แลวปรากฏวา ตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด จํานวน
1 รายการ และไมตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ใหหนวยงานแกไขแบบรายงาน
คกก.มท.01 และในรายละเอี ยดโครงการ ของรายการที่ 2 เครื่ องคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย
หนวยงานไดจัดหาอุปกรณที่มีคุณลักษณะตรงตามเกณฑ และบางรายการจัดหาคุณลักษณะได
ดีกวาเกณฑ ในงบประมาณที่ไมสูงกวาเกณฑ จึงถือวาอุปกรณรายการนี้ อยูในเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 1

สํานักงาน จ.ลําปาง ดําเนินการแกไขเอกสารโครงการแลวสงใหเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2563 โดยมีการแกไขตามมติคณะกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติม คือ รายการที่ 2 เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย แกไขตามแบบรายงาน คกก.มท.01 และในรายละเอียดโครงการ โดยได
จัดหาอุปกรณดังกลาว อยูในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิ วเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ขอ 1 ในราคาเครื่ องละ
130,000 จํานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 520,000 บาm รวมงบประมาณทั้ง 3 รายการ
816,000 บาท
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานแกไขตามรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ
เสนอแนะ และหนวยงานไดดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบใหสํานักงานจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรและ
อุปกรณไดทุกรายการ

นางสุธาสินีฯ
(อบจ.ลํ าปาง)

๓.1.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
จํานวน 14 รายการ งบประมาณ 1,320,580 บาท (หนึ่งลานสามแสนสอง-หมื่นหา
รอยแปดสิบบาทถวน)
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ไดเสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร น
เพื่ อใช ในการปฏิ บั ติงานตอ คณะกรรมการฯเพื่อขอความเห็น ชอบในการจัดซื้ ออุป กรณ
คอมพิวเตอรจํานวน 9 รายการ งบประมาณ 1,320,580 บาท ซึ่งฝายเลขาฯ ไดพิจารณา
แลว การจัดซื้อดังกลาว อยูในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจากจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไมเกิน ๑๐ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.1.2.๑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สัง คม ข อ 6 ในราคาเครื่ อ งละ 17,๐๐๐ บาท ซึ่ งหน ว ยงานจั ดหาไดในราคาเครื่ องละ
16,800 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 33,6๐๐ บาท
๓.1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 10 ในราคาเครื่องละ
23,๐๐๐ บาท ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 22,800 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวม
งบประมาณ 68,4๐๐ บาท

-4๓.1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 12 ในราคาเครื่องละ
22,0๐๐ บาท ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 21,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 21,9๐๐ บาท
๓.1.2.4 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 32 ในราคา
เครื่องละ 6,0๐๐ บาท ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 5,800 บาท จํานวน 10
เครื่อง รวมงบประมาณ 58,0๐๐บาท
๓.1.2.5 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 35 ใน
ราคาเครื่องละ 5,4๐๐ บาท ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 5,300 บาท จํานวน
20 เครื่อง รวมงบประมาณ 106,00๐ บาท
๓.1.2.6 เครื่อ งพิม พเ ลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา /นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 44 ใน
ราคาเครื่องละ 2,600 บาท ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 2,590 บาท จํานวน
10 เครื่อง รวมงบประมาณ 25,90๐ บาท
๓.1.2.7 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑร าคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 62 ในราคาเครื่องละ 2,500 บาท
ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 2,450 บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ
24,50๐ บาท
๓.1.2.8 ตูเก็บอุปรณกระจายสัญญาณ (Rack 6 U) โดยไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑร าคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และหนวยงานจัดหาไดใน
ราคาเครื่องละ 4,000 บาท จํานวน 11 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,00๐ บาท
๓.1.2.9 เครื่องคอมพิว เตอรสํา หรับ งาน วิดิทัศนความละเอีย ดสูง โดยไมมี
คุณ ลัก ษณะตามเกณฑร าคากลางของกระทรวงดิจ ิท ัล เพื ่อ เศรษฐกิจ และสัง คม และ
หนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 102,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
102,80๐ บาท
๓.1.2.10 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น โดยไมมี
คุณ ลัก ษณะตามเกณฑร าคากลางของกระทรวงดิจ ิท ัล เพื ่อ เศรษฐกิจ และสัง คม และ
หนวยงานจัดหาไดใ นราคาเครื่องละ 45,690 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
45,69๐ บาท
๓.1.2.11 อุป กรณก ระจายการทํา งานสํา หรับ เครือ ขา ย (Link Load
Balancer) โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 16,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 16,90๐ บาท
๓.1.2.12 อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router) โดยไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑร าคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และหนวยงานจัดหาไดใน
ราคาเครื่องละ 44,890 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,89๐ บาท
๓.1.2.๑3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
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งบประมาณ 682,0๐๐ บาท
๓.1.2.๑4 อุป กรณก ระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 36 ใน
ราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 46,0๐๐ บาท
มติที่ประชุม

นางสนันตนชินาฯ
(ทบ.นครลําปาง)

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงานดังกลาวฯ
แลวปรากฏวา ตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด จํานวน
9 รายการ และไมตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
จํ านวน 5 รายการ ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได พิ จารณาแล วเห็ นว าได ดํ าเนิ นการเป นไปตาม
หลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร และอุปกรณไดทุกรายการ
๓.1.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 35
รายการ งบประมาณ 1,255,486.72 บาท (หนึ่งลานสองแสนหาหมื่นหาพันสี่รอยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค)
เทศบาลนครลํ า ปาง ไดเ สนอเรื่ องการจั ดซื้ อ ระบบและอุ ป กรณค อมพิว เตอร
เพื่อใชในการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร
จํานวน 35 รายการ งบประมาณ 1,255,486.72 บาท ซึ่งฝายเลขาฯ ไดพิจารณาแลว
การจัดซื้อดังกลาว อยูในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไมเกิน ๑๐ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.1.3.๑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 7 ในราคาเครื่องละ
22,๐๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 66,00๐ บาท
๓.1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 12 ในราคาเครื่องละ
22,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,00๐ บาท
๓.1.3.3 เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 14 ในราคาเครื่องละ 20,๐๐๐
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 20,00๐ บาท
๓.1.3.4 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Lnk Tank Printer)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 42
ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,30๐ บาท
๓.1.3.5 อุ ป กรณ กระจายสั ญ ญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 31 ใน
ราคาเครื่องละ 2,8๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 8,40๐ บาท
๓.1.3.6 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 35 ใน
ราคาเครื่องละ 5,4๐๐ บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 43,20๐ บาท
๓.1.3.7 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงภายในสํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ปงบประมาณพ.ศ. 2564 วงจรแบบ Leased Line ความเร็ววงจรภายในประเทศ/
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา 26,500 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 318,0๐๐ บาท
๓.1.3.8 ระบบอินเทอรเน็ตของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง ความเร็ว
วงจร Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางของกระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสัง คม ซึ่ง หน ว ยงานจัด หาไดใ นราคา
524.30 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 6,291.60 บาท
๓.1.3.9 ระบบอินเตอรเน็ตหนวยงานสํานักการชางอาคารพัสดุเคนเน็ต อาคาร
1 ความเร็ ว วงจรDownload/Upload ไม น อ ยกว า 1000/200 Mbps โดยไม มี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงาน
จัดหาไดในราคา 749 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 8,988 บาท
๓.1.3.10 ระบบอินเตอรเน็ตหนวยงานสํานักการชางอาคารพัสดุเคนเน็ต อาคาร
2 ความเร็ ว วงจรDownload/Upload ไม น อ ยกว า 1000/200 Mbps โดยไม มี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงาน
จัดหาไดในราคา 749 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 8,988 บาท
๓.1.3.11 คาบริการรายเดือนระบบแจงเหตุฉุกเฉิน Help Call Center โดยไม
มี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ ร าคากลางของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง
หนวยงานจัดหาไดในราคา 13,642.50 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ
163,710 บาท
๓.1.3.12 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับสํานักงานศูนยบริการสาธารณสุข 2 (ปง
สนุ ก ) ความเร็ ว วงจร Download/Upload ไมน อยกว า 100/100 Mbps โดยไม มี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงาน
จัดหาไดในราคา 441.91 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 5,302.92 บาท
๓.1.3.13 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับรถออกหนวยบริการดานใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ ความเร็ว วงจรไมนอยกวา 2 Mbps ตลอดเดือน โดยไม มีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา
341.33 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 4,095.96 บาท
๓.1.3.14 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับรถออกหนวยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่
ความเร็ววงจรไมนอยกวา ๒ Mbps ตลอดเดือน โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา 214 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 2,568 บาท
๓.1.3.15 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับจอ LED ประชาสัมพันธขาวสารเทศบาล
จํานวน 8 จุดความเร็ววงจร Download/ Upload ไมนอยกวา 150/100 Mbps โดยไม
มีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงาน
จัดหาไดในราคา 4,194.40 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 50,332.80
บาท
๓.1.3.16 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับจอ LED ประชาสัมพันธขาวสารเทศบาล
จํานวน 12 จุดความเร็ววงจร Download/Upload ไมนอยกวา 150/100 Mbps โดยไม
มีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงาน
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๓.1.3.17 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับกลองวงจรปดตลาดอัศวิน ความเร็ววงจร
Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา 441.91
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 5,302.92 บาท
๓.1.3.18 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับกลองวงจรปด ตลาดสนามบิน ความเร็ว
วงจร Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา
441.91 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 5,302.92 บาท
๓.1.3.19 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) วงจรแบบ
Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 30/10 Mbps โดยไมมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงาน
จัดหาไดในราคา 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 36,000 บาท
๓.1.3.20 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)
วงจรแบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 40/10 Mbps
โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
หน ว ยงานจั ด หาได ใ นราคา 4,500 บาท/เดื อ น จํ า นวน 12 เดื อ น รวมงบประมาณ
54,000 บาท
๓.1.3.21 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) วงจร
แบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 40/10 Mbps โดย
ไม มี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ ร าคากลางของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง
หน ว ยงานจั ด หาได ใ นราคา 4,500 บาท/เดื อ น จํ า นวน 12 เดื อ น รวมงบประมาณ
54,000 บาท
๓.1.3.22 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) วงจร
แบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 40/10 Mbps โดย
ไม มี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ ร าคากลางของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง
หน ว ยงานจั ด หาได ใ นราคา 4,500 บาท/เดื อ น จํ า นวน 12 เดื อ น รวมงบประมาณ
54,000 บาท
๓.1.3.23 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) วงจร
แบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 50/15 Mbps โดย
ไม มี คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ ร าคากลางของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง
หน ว ยงานจั ด หาได ใ นราคา 5,800 บาท/เดื อ น จํ า นวน 12 เดื อ น รวมงบประมาณ
69,600 บาท
๓.1.3.24 ระบบอิน เทอรเน็ตสําหรับ โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
วงจรแบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 50/15 Mbps
โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
หน ว ยงานจั ด หาได ใ นราคา 5,800 บาท/เดื อ น จํ า นวน 12 เดื อ น รวมงบประมาณ
69,600 บาท

-8๓.1.3.25 ระบบอิน เทอรเน็ตสําหรับ ศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง
ความเร็ววงจร Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดใน
ราคา 524.30 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 6,291.60 บาท
๓.1.3.26 ระบบอิน เทอรเน็ตสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต ความเร็ว
วงจร Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง หน ว ยงานจั ด หาได ใ นราคา
524.30 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 6,291.60 บาท
๓.1.3.27 ระบบอิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ มิ ว เซี ย มลํ า ปาง ความเร็ ว วงจร
Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา 1,348.20
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 16,178.40 บาท
๓.1.3.28 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับอุทยานการเรียนรูนครลําปาง ความเร็ววงจร
Download/Upload ไมนอยกวา 500/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา 2,022.30
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 24,267.60 บาท
3.1.3.29 ตู Wall Rack 19 นิ้ว 6u โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 3,5๐๐
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,50๐ บาท
๓.1.3.30 เครื่องบันทึก 16-Channel โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 7,5๐๐
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,50๐ บาท
๓.1.3.31 กลองวงจรปด 2MP H.265+ DWDR Network Camera Built-in
Microphone โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 2,85๐ บาท จํานวน 11 เครื่อง รวม
งบประมาณ 31,35๐ บาท
๓.1.3.32 PoE Unmanaged Switch 8 port โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่อง
ละ 2,80๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,60๐ บาท
๓.1.3.33 Harddisk แบบ Surveillance โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ
4,20๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,20๐ บาท
๓.1.3.34 Media Converter 10/100/1000 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดใน
ราคาเครื่องละ 4,50๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,50๐ บาท
๓.1.3.35 Fiber Optic Media Converter with Patch Cord 10/100
Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งหน วยงานจั ดหาไดในราคาเครื่องละ 2,20๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
2,20๐ บาท

