รายงานการประชุม
คณะทางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 1/๒๕๖3
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลาปาง

ง

***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมกริช
2. นางสาวเบญจวรรณ
3 .นางสนันตน์ชินา
4. นายวรชัย
5. นายมณฑล
6. นางสาววันวิสาข์

เจริญพัฒนสมบัติ
วงค์ลือโลก
วงศ์ลาวัลย์
สุวรรณ
ภู่ทอง
อินทร์รอด

หัวหน้าจังหวัดสานักงานจังหวัดลาปาง
ประธาน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ เทศบาลนครลาปาง
นักวิชาการสถิติชานาญการ สานักงานสถิติจังหวัดลาปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดลาปาง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดลาปาง
2. รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธานินทร์
2. นางสาวทัศนีย์
3. นางสาวนิภา
4. จ.อ.ประเทือง
5. นายนัฏฐชัย
6. นายเกียรติศักดิ์
7. นายบัญดล
8. นายนภดล
9. นางสาวมาริสา

ปัญญาดี
อะทะจา
แก้วเมือง
อันทอง
หิรัญอธิโรจน์
กันธิ
เสาร์แบน
ใจปลา
เสียงดัง

เทศบาลเมืองพิชัย อาเภอเมืองลาปาง
เทศบาลตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ
เทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
เทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
เทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
เทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
เทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
พนักงานคอมพิวเตอร์ สานักงานจังหวัดลาปาง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณะรัฐศาสตร์และสังคมสาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

เริ่มประชุม เวลา ๑4.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติทปี่ ระชุม

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นการประชุมคณะทางานกลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลาปาง ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบ
อ านาจให้ จั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลาปาง และคณะทางานกลั่นกรองโครงการ
จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ขึ้ น โดยให้ ค ณะท างานกลั่ น กรองฯ ด าเนิ น การพิ จ ารณา
กลั่ น กร องโ ค รงการ จั ด หา ระบบค อมพิ ว เตอร์ ของส่ ว นราช การใ นสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ก่อนนาเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ของหน่ว ยงานสังกัด กระทรวงมหาดไทยจังหวัด
ลาปาง ตามคาสั่งจังหวัดลาปางที่ 5841/๒๕62 ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕62
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
คณะทางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดประชุมในครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานจังหวัดลาปางชั้น
4 ศาลากลางจังหวัดลาปาง
ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดทารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะทางานกลั่นกรองฯ ภายใน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีการแก้ไขจากคณะทางานกลั่นกรองฯ (ผู้แทน เทศบาลนคร
ลาปาง) ดังนี้
1. หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 5 มติที่ประชุม ปรับใบเสนอราคาให้เหมือนกันทุกบริษัท แก้ไขเป็น
ใบเสนอราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท กสท โทรคมนาคมฯ และบริษัท ทีโอทีฯ ระยะเวลา
การให้บริการ 12 เดือนเหมือนกับบริษัท ทริปเปิลทรีฯ
2.หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 10หน้า 5-6 ให้หน่วยงานระบุกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ถูกต้อง แก้ไขเป็น
หน้า 6 บรรทัดที่ 4 ข้อ 12.3 “กระทรวงไอซีที” ให้หน่วยงานระบุกระทรวงดิจิทัลฯ ถูกต้อง
ฝ่ายเลขานุการฯได้แก้ไขรายงานประชุมตามที่คณะทางานกลั่นกรองฯ ตรวจสอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ

3.1 พิ จ ารณากลั่น กรองโครงการจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่ วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาปาง ซึ่งระบบและอุปกรณ์ดังกล่าวฯ จะต้อง
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ จานวน
ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ดังนี้

เลขานุการ

๓.1.๑ การพิจารณาการจั ดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร
จานวน 14 รายการ งบประมาณ 663,800 บาท (หกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อ ใช้ ในการปฏิบั ติง านต่อ คณะท างานกลั่ นกรองฯ เพื่อ ขอความเห็ นชอบในการจั ดซื้ อ
คอมพิวเตอร์ จานวน 14 รายการ งบประมาณ 663,800 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณา
แล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอานาจของคณะทางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจาก
จานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.1.๑.๑ เครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ข้ อ 8 ในราคาเครื่ อ งละ 22,๐๐๐ บาท จ านวน 1 เครื่ อ ง รวม
งบประมาณ 22,0๐๐ บาท
3.1.1.2 เครื่องคอมพิว เตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,๐๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,0๐๐ บาท
๓.1.๑.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
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16,800 บาท จานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 134,400 บาท
๓.1.๑.4 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 2,5๐๐ บาท
จานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,0๐๐ บาท
๓.1.๑.5 ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42 U)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 29 ใน
ราคาเครื่องละ 22,๐๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,0๐๐ บาท
๓.1.๑.6 เครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 55
ในราคาเครื่องละ 18,๐๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,0๐๐ บาท
๓.1.๑.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 35 ใน
ราคาเครื่องละ 5,4๐๐ บาท จานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 21,6๐๐ บาท
๓.1.๑.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 36 ใน
ราคาเครื่ องละ 23,0๐๐ บาท ซึ่ งหน่ว ยงานจั ด หาได้ ใ นราคาเครื่ องละ 22,500 บาท
จานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 90,00๐ บาท
๓.1.๑.9 อุปกรณ์ค้นหาเนทางเครือข่าย (Router) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 37 ในราคาเครื่องละ 44,0๐๐ บาท
จานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 88,00๐ บาท
๓.1.๑.10 อุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 19 ในราคาเครื่องละ
50,0๐๐ บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 50,00๐ บาท
๓.1.๑.11 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ข้อ 45 ในราคาเครื่องละ 8,9๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ
8,600 จานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 17,20๐ บาท
๓.1.๑.12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะ ตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 12 ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท ซึ่ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,800 จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,80๐ บาท
๓.1.๑.13 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 42
ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,90๐ บาท
๓.1.๑.14 เครื่ อ งสแกนเนอร์ เ อกสาร รองรั บ เอกสารขนาด A3 โดยไม่ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคาเครื่อง
ละ 126,900บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 126,900 บาท
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(เทศบาลเมือง
เขลางค์นคร)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเพิ่มอุปกรณ์ จานวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ์สมุด
คุมทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคาเครื่องละ 55,854 บาท จานวน
4 เครื่อง รวมงบประมาณ 223,416 บาท

ประธาน

คณะทางานกลั่นกรองฯ ถือว่าไม่ได้รับโครงการที่มีอุปกรณ์มาเพิ่มใหม่ จึงไม่พิจารณา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มใหม่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้หน่วยงานนาเข้าประชุม
คณะทางานใหม่อีกครั้ง

มติที่ประชุม

คณะทางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคาขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ จานวน 14 รายการแล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ และสั งคมกาหนด 13 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด 1 รายการ
ซึ่งคณะทางานกลั่ นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ กรณีหน่วยงานจั ดหาอุปกรณีที่ตรงตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน ให้ ทุ กหน่ ว ยงานระบุ ในโครงการโดยอิ งตามเกณฑ์ มาตรฐานครุ ภั ณฑ์
คอมพิ วเตอร์ ที่ ทางกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมก าหนด (ในโครงการ ไม่ ระบุ
คุณลักษณะที่สูงกว่า แต่ให้ระบุ “เท่ากับ”เกณฑ์มาตรฐานฯ หรือระบุ “ไม่ต่ากว่า” เกณฑ์
มาตรฐานฯ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กาหนด) เนื่องจากหากจัดหาที่มีคุณลักษณะที่สูงกว่าเกณฑ์
แล้ ว หากหน่ วยงานประกาศจัดซื้อ จะเป็ นการล้ อคสเป็ คของอุปกรณ์ ท าให้ บริษัทที่เสนอ
คุณลักษณะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเสนออุปกรณ์ให้ทางหน่วยงาน
จึงมีมติไม่เห็นชอบในหลักการจัดหาระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร โดยให้หน่วยงานแก้ไขตามรายละเอียดที่คณะทางานกลั่นกรองฯ เสนอแนะ
เพื่อจะนาเข้าประชุมคณะทางานกลั่นกรองฯ ใหม่อีกครั้ง

เลขานุการ

๓.1.๒ การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองพิชัย อาเภอ
เมืองลาปาง จานวน 6 รายการ งบประมาณ 798,100 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาท)
เทศบาลเมื อ งพิ ชั ย อ าเภอเมื อ งล าปาง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะทางานกลั่นกรองฯเพื่อขอความเห็นชอบในการ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จานวน 6 รายการ งบประมาณ 798,100 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ
ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอานาจของคณะทางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา
เนื่องจากจานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.1.2.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่ว ไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 32,๐๐๐ บาท จานวน
18 เครื่อง รวมงบประมาณ 576,0๐๐ บาท
๓.1.2.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8
ช่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 9
ในราคาเครื่องละ 22,๐๐๐ บาท จานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 110,0๐๐ บาท
๓.1.2.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 12
ในราคาเครื่องละ 8,3๐๐ บาท จานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 41,5๐๐ บาท

-5๓.1.2.4 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิ ทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ข้อ 62 ในราคาเครื่องละ 5,8๐๐ บาท ซึ่ ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,500 จานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 27,5๐๐บาท
๓.1.2.5 เครื่ อ งจอแสดงภาพขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 21.5 นิ้ ว โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 60 ในราคาเครื่องละ
4,๐๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,990 บาท จานวน 5 เครื่อง รวม
งบประมาณ 19,95๐ บาท
๓.1.2.6 ตู้สาหรับ จัด เก็บ อุป กรณ์เ ครือ ข่า ย ขนาด 9 U โดยไม่มีคุณ ลัก ษณะ
ตามเกณฑ์ร าคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม ในราคาเครื่อ งละ
4,630 บาท จานวน 5 ตู้ รวมงบประมาณ 23,15๐ บาท
มติที่ประชุม

คณะทางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคาขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกาหนด จานวน 1 รายการ ซึ่งคณะทางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ กรณี
หน่วยงานจัดหาอุปกรณีที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ทุกหน่วยงานระบุในโครงการโดยอิงตาม
เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด (ใน
โครงการ ไม่ระบุคุณลักษณะที่สูงกว่า แต่ให้ระบุ “เท่ากับ”เกณฑ์มาตรฐานฯ หรือระบุ “ไม่ต่า
กว่า” เกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กาหนด) เนื่องจากหากจัดหาที่มีคุณลักษณะที่สูง
กว่าเกณฑ์ แล้ว หากหน่วยงานประกาศจัดซื้อ จะเป็นการล้อคสเป็คของอุปกรณ์ ทาให้บริษัทที่
เสนอคุณลักษณะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเสนออุปกรณ์ให้ทางหน่วยงาน
จึงมีมติไม่เห็นชอบในหลักการจัดหาระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลเมือง
พิชัย โดยให้หน่วยงานแก้ไขตามรายละเอียดที่คณะทางานกลั่นกรองฯ เสนอแนะ เพื่อจะ
นาเข้าประชุมคณะทางานกลั่นกรองฯ ใหม่อีกครั้ง

เลขานุการ

มติที่ประชุม

๓.1.๓ การพิ จารณาการจั ดซื้ อระบบคอมพิ วเตอร์ ข องเทศบาลต าบลแม่ เ มาะ
อาเภอแม่เมาะ จานวน 1 รายการ งบประมาณ 122,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะท างานกลั่ น กรองฯเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ซื้ อ ระบบ
คอมพิวเตอร์จานวน 1 รายการ งบประมาณ 122,500 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณา
แล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอานาจของคณะทางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณาเนื่องจาก
จ านวนงบประมาณในการจั ด ซื้ อ ไม่ เ กิ น ๑๐ ล้ า นบาท จ านวน 1 รายการ คื อ ค่ าเช่ า
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) โดยไม่มีลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดหาได้ในราคา 17,500 บาท/เดือน จานวน 7 เดือน
รวมงบประมาณ 122,500 บาท ซึ่งคณะทางานกลั่นกรองฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ ใน
แบบรายงานในช่ อ งเว็ บ ไซต์ ให้ ห น่ ว ยงานระบุ เ ว็ บ ไซต์ ที่ จั ด หา หากไม่ มี ควรระบุ ว่ า
ตรวจสอบแล้วไม่ค้นพบบนเว็บไซต์
คณะท างานกลั่ น กรองฯ ได้ พิ จ ารณาค าขอการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วฯจ านวน 1 รายการแล้ ว ปรากฏว่ า ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด 1 รายการ ซึ่งคณะทางานกลั่นกรองฯ ได้

-6พิจารณาแล้ วเห็ นว่าได้ดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกาหนดทุก
ประการ ฯ
จึงมีมติไม่เห็นชอบในหลักการจัดหาระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาล
ตาบลแม่เมาะ โดยให้หน่วยงานแก้ไขตามรายละเอียดที่คณะทางานกลั่นกรองฯ เสนอแนะ
เพื่อจะนาเข้าประชุมคณะทางานกลั่นกรองฯ ใหม่อีกครั้ง

เลขานุการ

๓.1.๔ การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลสบปราบ
อาเภอสบปราบ จานวน 10 รายการ งบประมาณ 861,900 บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อคณะทางานกลั่นกรองฯเพื่อขอความเห็นชอบในการ
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์จานวน 10 รายการ งบประมาณ 861,900 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ
ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอานาจของคณะทางานกลั่นกรองฯ ที่จะพิจารณา
เนื่องจากจานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.1.๔.๑ เครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้ อ ยกว่า 19 นิ้ ว ) โดยมี คุณ ลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงดิ จิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,๐๐๐ บาทซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคาเครื่องละ 29,8๐๐ บาท จานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 89,40๐ บาท
๓.1.๔.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ
17,๐๐๐ บาท จานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 170,00๐ บาท
๓.1.๔.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 44 ในราคาเครื่องละ
2,600 บาท จานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2,6๐๐ บาท
๓.1.๔.4 สแกนเนอร์ ส าหรั บ เก็ บ เอกสารระดั บ ศู น ย์ บ ริ ก าร แบบที่ 1 โดยมี
คุณลั ก ษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม ข้ อ 54
ในราคาเครื่องละ 3,2๐๐ บาทจานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,20๐ บาท
๓.1.๔.5 อุปกรณ์อ่านบัตรอบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคา
เครื่องละ 700 บาทจานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,50๐ บาท
๓.1.๔.6 เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 61 ในราคาเครื่องละ 2,5๐๐ บาท จานวน
24 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,00๐ บาท
๓.1.๔.7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมกล้ องคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาปลอดภัยทั่วไปโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
CCTVของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 1 ในราคาเครื่องละ 23,๐๐๐ บาท
จานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 92,00๐ บาท
๓.1.๔.8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมกล้ องคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

