รายงานการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ครั้งที่ 3/๒๕๖3
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ณ หองประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง

สิ่งที่สงมาดวย 1

***********************

ผูมาประชุม
๑. นางสาวนภาพร

เยาวรัตน

2. นางสาวเบญจวรรณ วงคลือโลก
3 .นางสนันตนชินา

วงศลาวัลย

4. นางธัญสินี

ทิมศรี

5. นางสาววันวิสาข

อินทรรอด

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
ผูแทนทองถิ่นจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
เทศบาลนครลําปาง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผูแทนสถิติจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง

ประธาน

เลขานุการ

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ)
1. ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดลําปาง
2. ผศ.นราธิป
วงษปน
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. นายมณฑล
ภูทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ เทศบาลเมืองเขลางคนคร
ผูเขารวมประชุม
1. นายถาวร
2. นายสุรทัศน
3. นางสุธาสินี
4. นายสัญญา
5. นายสุนทร

จันทรตะ
ทิพยประยูร
ทองเชี่ยว
จิตรงาม
ปญโญคํา

สํานักงานจังหวัดลําปาง
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง

เริ่มประชุม เวลา ๑0.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
เปนการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนว ยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบ
อํ า นาจให จั ง หวั ด แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ข อง
หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง และคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ขึ้ น โดยให ค ณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณา
กลั่ น กร องโ ค รงการ จั ด หา ระบบค อมพิ ว เตอร ของส ว นราช การใ นสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ที่มีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท กอนนําเขาประชุมคณะกรรมการ

-2บริหารและจัดหาระบบคอมพิว เตอรของหนว ยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจั งหวั ด
ลําปาง ตามคําสั่งจังหวัดลําปางที่ 5841/๒๕62 ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕62
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

เลขานุการ

คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร จัดประชุมในครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. หองประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ฝายเลขานุการฯไดจัดทํารายงานการประชุม และจัดสงใหคณะทํางานกลั่นกรองฯ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งไมมีการแกไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ จึงเรียนที่ประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุมตอไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ

3.1 พิ จ ารณากลั่น กรองโครงการจั ด หาระบบคอมพิวเตอรของส วนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําปาง ซึ่งระบบและอุปกรณดังกลาวฯ จะตอง
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไม จํานวน
ทั้งสิ้น 3 หนวยงาน ดังนี้

เลขานุการ

๓.1.๑ การพิ จารณาการจั ดซื้อระบบคอมพิ วเตอรของสํ านั กงานจั งหวั ดลํ าปาง
จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 816,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
สํานักงานจังหวัดลําปาง ไดเสนอเรื่องการจัดซื้อระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร
เพื่ อ ใช ในการปฏิ บั ติง านตอ คณะทํ างานกลั่ น กรองฯ เพื่อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ดซื้ อ
คอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 816,000 บาท ซึ่งฝายเลขาฯ ไดพิจารณา
แลว การจัดซื้อดังกลาว อยูในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจาก
จํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไมเกิน ๑๐ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.1.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 1 ในราคาเครื่องละ 130,๐๐๐ บาท
จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 520,0๐๐ บาท
3.1.1.2 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
๓.1.๑.3 เครื่องสํารองไฟฟาสําหรับสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย 15 kVA (ระบบ
ไฟฟา 3 เฟส) โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 268,๐๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 268,000 บาท

-3มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงาน
ดังกล าวฯ จํ านวน 3 รายการแลว พบว าตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด 2 รายการ และไมตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด จํานวน 1 รายการ คณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม
คือ รายการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 ใหมีการแกไขโดยขอให หนวยงานระบุ
คุ ณลั กษณะเฉพาะตามเกณฑราคากลางและคุ ณลักษณะพื้ นฐานของครุภั ณฑคอมพิ วเตอร
ประจําป 2563 กรณีที่หนวยงานตองการคุณสมบัติที่ไมตรงตามเกณฑตามเกณฑมาตรฐานที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ใหหนวยงานสืบราคาทองตลาดเปรียบเทียบ
สามร าน และ 1 เว็บไซต คณะกรรมการฯ จะพิ จารณาคุณลั กษณะฯ ตามขอบเขตหน าที่
ที่แตงตั้ง การจัดหาครุภัณฑที่หนวยงานตองการเพิ่มคุณลักษณะเฉพาะ ใหหนวยงานแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนด TOR ในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ การจัดหาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงาน
จั ง หวั ด ลํ า ปาง แต ใ ห ห น ว ยงานแก ไ ขตามรายละเอี ย ดที่ ค ณะทํ า งานกลั่ น กรองฯ
เสนอแนะ เพื่อนําเขาประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ตอไป

เลขานุการ

๓.1.๒ การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 592,580 บาท (หาแสนเกาหมื่นสองพันหารอยแปดสิบบาท)
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ไดเสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
เพื่อใชในการปฏิบัติงานตอคณะทํางานกลั่นกรองฯเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอรจํานวน 12 รายการ งบประมาณ 592,580 บาท ซึ่งฝายเลขาฯ ไดพิจารณา
แลว การจัดซื้อดังกลาว อยูในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจาก
จํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไมเกิน 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
๓.1.2.3 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

-4๓.1.2.5 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
มติที่ประชุม

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ไดพิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงาน
ดังกลาวฯ แลวปรากฏวาตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 7 รายการ และไมตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ
1) ใหหนวยงานจัดทําเอกสารตามแบบรายงานโดยใหรวมโครงการของงบประมาณป พ.ศ.
2562 และป พ.ศ.2563 ใหเปนโครงการเดียวกัน
2) ตรวจสอบและแก ไขแบบรายงานสรุ ปโครงการให ถู กต องตามรู ปแบบที่ กํ าหนดของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิเตอรของกระทรวงมหาดไทย

-5-

3) แกไขขอความในแบบรายงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรฯพรอมอุปกรณที่มีมูลคาไม
เกิน 5 ลานบาท เปน แบบรายงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรฯพรอมอุปกรณที่มีมูลคาไม
เกิน 10 ลานบาท
4) แกไขราคาอุปกรณคนหาเสนทางเครือขายในแบบรายงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ใหถูกตอง
5) ใบเสนอราคาของครุภัณฑคอมพิวเตอร กรณีไมมีราคาตามเกณฑมาตรฐานโดยสืบราคา
ทองตลาดเปรียบเทียบสามรายการและ 1 เว็บไซต ใหระบุรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรใหตรงกับที่กําหนดไว
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ การจัดหาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง แตใหหนวยงานแกไขตามรายละเอียดที่คณะทํางานกลั่นกรองฯ
เสนอแนะ เพื่อนําเขาประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ตอไป

เลขานุการ

๓.1.๓ การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรของเทศบาลนครลําปาง (เดิม
จํานวน 22 รายการ งบประมาณ 1,025,736.72 บาท เพิ่มเติมจํานวน 11 รายการ
223,050 บาท) รวมจํานวน 33 รายการ งบประมาณรวม 1,248,786.72 บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค)
เทศบาลนครลําปาง ไดเสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตอคณะทํางานกลั่นกรองฯเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร
จํานวน 33 รายการ งบประมาณ 1,248,786.72 บาท ซึ่งฝายเลขาฯ ไดพิจารณาแลว การ
จัดซื้ อดั งกลา ว อยู ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจ ารณาเนื่องจากจํานวน
งบประมาณในการจัดซื้อไมเกิน ๑๐ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.1.3.๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอ 7 ในราคา
เครื่องละ 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

-6๓.1.3.6 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 ตู Wall Rack 19 นิ้ว 6u โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 3,5๐๐
บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,50๐ บาท
๓.1.3.8 เครื่องบันทึก 16-Channel โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 7,5๐๐
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,50๐ บาท
๓.1.3.9 กลองวงจรปด 2MP H.265+ DWDR Network Camera Built-in
Microphone โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 2,85๐ บาท จํานวน 11 เครื่อง รวม
งบประมาณ 31,35๐ บาท
๓.1.3.10 PoE Unmanaged Switch 8 port โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่อง
ละ 2,80๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,60๐ บาท
๓.1.3.11 Hard Drive โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคาเครื่องละ 4,20๐ บาท จํานวน
1 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,20๐ บาท
๓.1.3.๑2 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงภายในสํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ปงบประมาณพ.ศ. 2564 วงจรแบบ Leased Lineความเร็ว วงจรภายในประเทศ/
ตางประเทศไมต่ํากวา 500/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา บาท ซึ่งหนวยงาน
จัดหาไดในราคา 26,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 318,0๐๐ บาท
๓.1.3.13 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
๓.1.3.14 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
๓.1.3.15 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
๓.1.3.16 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

-7๓.1.3.17 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับสํานักงานศูนยบริการสาธารณสุข 2 (ปง
สนุก) ความเร็ววงจร Download/Upload ไมนอยกวา 100/100 Mbps โดยไมมี
คุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ ร าคากลางของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง
หนว ยงานจัด หาได ในราคา 441.91 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ
5,302.92 บาท
๓.1.3.18 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับรถออกหนวยบริการดานใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ ความเร็ววงจรไมนอยกวา 2 Mbps ตลอดเดือน โดยไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดใน
ราคา 341.33 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 4,095.96 บาท
๓.1.3.19 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับรถออกหนวยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่
ความเร็ววงจรไมนอยกวา ๒ Mbps ตลอดเดือน โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดในราคา 214
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 2,568 บาท
๓.1.3.20 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับจอ LED ประชาสัมพันธขาวสารเทศบาล
จํานวน 8 จุดความเร็ววงจร Download/ Upload ไมนอยกวา 150/100 Mbps โดย
ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
หนวยงานจัดหาไดในราคา 4,194.40 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ
50,332.80 บาท
๓.1.3.21 ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับจอ LED ประชาสัมพันธขาวสารเทศบาล
จํานวน 12 จุดความเร็ววงจร Download/Upload ไมนอยกวา 150/100 Mbps
โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
หนวยงานจัดหาไดในราคา 6,291.60 บาท/เดือน จํานวน 9 เดือน รวมงบประมาณ
56,624.40 บาท
๓.1.3.22 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับกลองวงจรปดตลาดอัศวิน ความเร็ววงจร
Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาได ในราคา
441.91 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 5,302.92 บาท
๓.1.3.23 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับกลองวงจรปด ตลาดสนามบิน ความเร็ว
วงจร Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดใน
ราคา 441.91 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 5,302.92 บาท
๓.1.3.24 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) วงจรแบบ
Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 30/10 Mbps โดยไม
มีคุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ ร าคากลางของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง
หน ว ยงานจั ดหาไดในราคา 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ
36,000 บาท
๓.1.3.25 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)
วงจรแบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 40/10
Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

-8สั ง คม ซึ่ ง หน ว ยงานจั ด หาได ใ นราคา 4,500 บาท/เดื อ น จํ า นวน 12 เดื อ น รวม
งบประมาณ 54,000 บาท
๓.1.3.26 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) วงจร
แบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 40/10 Mbps
โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
หน ว ยงานจั ดหาไดในราคา 4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ
54,000 บาท
๓.1.3.27 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) วงจร
แบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 40/10 Mbps
โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
หน ว ยงานจั ดหาไดในราคา 4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ
54,000 บาท
๓.1.3.28 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) วงจร
แบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 50/15 Mbps
โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
หน ว ยงานจั ดหาไดในราคา 5,800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ
69,600 บาท
๓.1.3.29 ระบบอิน เทอรเน็ตสําหรับ โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง)
วงจรแบบ Leased Line ความเร็วภายในประเทศ/ตางประเทศ ไมนอยกวา 50/15
Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม ซึ่ ง หน ว ยงานจั ด หาได ใ นราคา 5,800 บาท/เดื อ น จํ า นวน 12 เดื อ น รวม
งบประมาณ 69,600 บาท
๓.1.3.30 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
๓.1.3.31 ระบบอิน เทอรเน็ตสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนากวมใต ความเร็ว
วงจร Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดใน
ราคา 524.30 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 6,291.60 บาท
๓.1.3.32 ระบบอิน เทอรเน็ตสําหรับ ศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กบานดงมอนกระทิง
ความเร็ววงจร Download/Upload ไมนอยกวา 200/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดใน
ราคา 1,348.20 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 16,178.40 บาท
๓.1.3.33 ระบบอินเทอรเน็ตสําหรับอุทยานการเรียนรูนครลําปาง ความเร็ว
วงจร Download/Upload ไมนอยกวา 500/200 Mbps โดยไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหนวยงานจัดหาไดใน
ราคา 2,022.30 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมงบประมาณ 24,267.60 บาท

