
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 1/2559 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

*********************** 
คณะกรรมการ 

1. นายสมฤกษ์  บัวใหญ ่    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธานที่ประชุม 
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนลออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ  
3. นายศุภชัย  ผดุงหัส         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นางสาวพรทิพย์  ดาวสอน        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสาวกอบแก้ว  พยอมสินธ์ุ แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นายวรดี  ชินคชบาล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
10. นายณรงค์  เอี่ยมลออ         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
11. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ   กรรมการ 
12. นายปรีชา  เดชพันธ์ุ  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
13. นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางวนิดา  ดวงดี   ผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
2. นางสาวภูรดา  รัตน์ประสาทพร ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นางสาวสุพีรณัฐ  บุญเกิน  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
4. นางรัตติยา  ทับแก้ว  ผู้แทนเทศบาลตําบลโพสะ 
5. นางสุภาวดี  ศรีผ่อง  ผู้แทนเทศบาลตําบลโพสะ 
6. นางสาวรุ่งนภา  ทองธรรมชาติ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ 
7. นางสาวชบาไพร  ด่ืมโชค  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
8. นางสาวธิมาพร  จุ๋ยมา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
9. นางวริษฐา  พันธ์เกิด  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว 
10. นางสาวสุภัทรา  ใจเย็น  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว 
11. นางยุภา  นาเลิศ   ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
12. นางสาวกาญจนา  ป่ินเพ็ชร ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
13. นายสง่า  ธีระนิธิ   ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงเตี้ย 
14. นางพีรญา  แสงรูจี  ผู้แทนเทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา 
15. นางสาววิพาพร  คิดกล้า  ผู้แทนเทศบาลตําบลห้วยคันแหลน 
16. นางสาวสมาพร  อยู่อําพล  ผู้แทนเทศบาลตําบลห้วยคันแหลน 

/-17.นางสุชญา... 
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17. นางสุชญา  ทองเดือน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่ีล้น 
18. นางสาวจิดาภา  แก้วมณ ี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่ีล้น 
19. นางพชวรรณ  อันไชยะ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก 
20. นางสาวสรญา  พุ่มพวง  ผู้แทนเทศบาลตําบลโคกพุทรา 
21. นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ่าง ผู้แทนเทศบาลตําบลโคกพุทรา 
22. นางภัทรานิษฐ์  จิตต์รัก  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
23. นางสาวปัทมพร  แสนฉลาด ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
24. นายวีรภัทร  พุ่มพวง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา 
25. นางสาวอัญชลีพร  รักษพันธ์ุ ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
26. นางสาวสุชาดา  แสงพราว ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
27. นางศจีภา  พวงมาลัย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลโผงเผง 
28. นางสาวชุติมา  เกิดพร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลโผงเผง 
29. ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์  เพ็งแจ่มศรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช 
30. นางสาวสุทธาสินี  นิยม  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธ์ิ 
31. นางสาวบุษยา  ผิวบาง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช 
32. นายกฤตานน  จิรวงศ์  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
33. นายธีระพงษ์  ชูตระกูล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
34. นางสาวชิสา  โรจนบวร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
35. นางสาวเบญจวรรณ  โสนอ่อน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
36. นางณัฐกานต์  ราตรี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 
37. นายอร่าม  พงษ์ศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
38. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
39. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
40. นางสาวนุชนาถ  ป่ินทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนจ.อท 
41. นายสุรศักด์ิ  โตรส  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ติดราชการ 
4. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง    ติดราชการ 
5. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น  ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 
 
 
 

/-ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีคําสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2026/2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค และ
ผู้จัดการสํานักงานงานบริการลูกค้า กสท. อ่างทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ่างทอง เป็น
กรรมการ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้
ความเห็นชอบและ บูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

สําหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2559  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 24 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของ ปีงบประมาณ  2559  จึงไม่มีการรับรอง

รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1  แผนการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ 2559 
จังหวัดอ่างทองได้กําหนดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ 2559      
รวม 4 ครั้ง ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 58) ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 
ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 59) ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2559 
ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 59) ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 59) ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2559 

ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลขานุการ  3.2  การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 

ล้านบาทขึ้นไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
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3.2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้ปรับปรุงอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ในข้อ 1. “พิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ องค์การมหาชน ที่ใช้
งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงแหล่งเงินอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาระที่รัฐ
จะต้องตั้งงบประมาณชดใช้ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท  
ขึ้นไป โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อลดความ
ซ้ําซ้อนในการดําเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยให้อํานาจหน้าที่ข้ออื่นคงเดิม 

3.2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ทั้งนี้ 
โครงการดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง และมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจําหน่วยงาน
ลงนามกํากับท้ายแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ พร้อมจัดส่งเอกสารจํานวน 20 ชุด และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด 
จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
และหากหน่วยงานใดมีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 
ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 24 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ (เอกสารแนบท้าย) เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. ทีท่าํการปกครองจังหวดัอ่างทอง  
ผู้แทน ปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท เพื่อนําไปใช้สําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS การจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และการจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูลหนังสือราชการทาง
อินเตอร์เน็ต 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  
ราคา 3,700 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,600 บาท  
 ขอให้ ทีท่ําการปกครองจังหวัด ช้ีแจงให้ทีป่ระชุมพิจารณา 

/-เลขานุการ... 
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เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
2. เทศบาลเมอืงอ่างทอง  

ผู้แทน เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 โครงการ ได้แก่ 
2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บาท เพื่อใช้ประมวลผลเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเขียนแบบ ออกแบบ และประมาณ
ราคา รวมทั้งการนําเสนอโครงการ การสรุปผลการดําเนินโครงการของกองช่าง 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด 

ชุดละ 3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,800 บาท  

2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและจัดทําเอกสารราชการต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการ
วางแผนสาธารณสุข ของกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครือ่ง  
เครื่องละ 7,300 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด       

ชุดละ 3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,600 บาท  

2.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2  

จํานวน 1 เครื่อง ราคา 29,000 บาท ใช้ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งเป็นเอกสาร 2 ด้าน จึงมี
ความจําเป็นต้องจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ที่สามารถสแกนกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษี การลงโปรแกรม L TAX 300 และ L TAX GIS และการ
นําไปใช้งานนอกสถานที่ เช่น การอบรม การนําเสนอผลงาน 

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด       
ราคา 3,800 บาท 

4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือ่ง  
ราคา 7,300 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,100 บาท  
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2.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ กองการศึกษา จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด สําหรับการจัดทําเอกสารงานวิชาการของกองการศึกษา 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด       

ชุดละ 3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,800 บาท  

2.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา 3 ปี การจัดทํา       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเอกสารราชการต่าง ๆ 

2) สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือ่ง  

เครื่องละ 3,700 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จาํนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด       

ชุดละ 3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,200 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมติัตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

3. เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน ทต.โพสะ  เทศบาลตําบลโพสะ เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
7,300 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จาํนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท 
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดและจัดหาเพิ่มเติมใช้งานที่สํานักปลัด กองช่าง กองการศึกษา 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,600 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
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4. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน อบต.จําปาหล่อ องค์การบรหิารส่วนตาํบลจาํปาหล่อ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด ที่สํานักปลัด 1 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานด้านบุคลากร และส่วน
การศึกษา 1 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ราคา 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท 

เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด สําหรับใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,400 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

5. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน อบต.บ้านอิฐ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด สําหรับใช้งานข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศ งาน
ประมวลผลข้อมูลในระบบบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่กองคลัง 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

19,000 บาท สําหรับพิมพ์เอกสารในกิจการประปา เนื่องจากเครื่องพิมพ์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,900 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอในข้อ 1) - 3) ส่วนรายการในข้อ 4) มีมติให้ปรับปรุง/แก้ไข
รายการที่เสนอขออนุมัติจัดซื้อเป็น เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ราคา 7,600 บาท 
เพื่อให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่
เกี่ยวข้อง 

 
6. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง  

ผู้แทน อบต.หัวไผ่ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ เสนอขออนมุัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 

เพื่อใช้ในการจัดทําเอกสาร รายงานข้อมูลต่าง ๆ ของสํานักปลัด เนื่องจากมีบุคลากรเพิ่มขึ้น อีก
ทั้งเครื่องที่ใช้อยู่เดิมมีการชํารุดบ่อยครั้ง 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 

/-3) ชุดโปรแกรม... 



 
 

-๘-

 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร

ราชการที่สํานักปลัด 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,200 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

7. องค์การบรหิารส่วนตําบลป่างิ้ว อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน อบต.ป่าง้ิว องค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 

7.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑส์ํานักปลัด (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ) จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนงาน 2 ส่วน ดังนี้ 

- งานแผน 1 เครื่อง สําหรับออกหน่วยในการนําเสนอผลงานต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ เป็นประจําทุกเดือน มีหน่วยบริการที่รับผิดชอบ 2 ตําบล 13 หมู่บ้าน โดยใน 
1 เดือนออกหน่วยประมาณ 1-2 ครั้ง/หมู่บ้าน รวม 1 ปี ออกหน่วยประมาณ 312 ครั้ง และ
ออกหน่วยตามภารกิจอ่ืน ๆ ประมาณ 50 ครั้ง/ปี 

- งานป้องกัน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด ในการออกหน่วยร่วมกับ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน เพื่อนําเสนอการซักซ้อมแผนป้องกัน โดยใน 1 เดือน ออกหน่วย 13 
หมู่บ้าน และออกหน่วยตามเทศกาลสําคัญต่าง ๆ ในการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน 
เพื่อจัดทํารายงานเป็นประจําทุกวันในช่วงเทศกาล  

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานสํานักงาน จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด 

ชุดละ 3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท  

2.2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 
2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมคีณุสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที ่1 ตําบลป่าง้ิว อําเภอเมืองอ่างทอง จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
2) ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (19” RACK) จํานวน 1 ตู้ ไม่

มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านคา้ ได้แก่ 
- ร้านทีโอยู ราคา 19,550 บาท 
- ร้านดีคอมพิวเตอร์ ราคา 19,600 บาท 
- ร้านวงศ์บุญรอดพาณิชย์ ราคา 19,700 บาท 

/-อุปกรณ์อ่ืน ๆ... 



 
 

-๙-

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี IP แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 

(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 52,000 บาท 
2) เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR) 16 CH จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 79,000 บาท 
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 9,100 บาท 
4) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 

7,500 บาท 
5) อุปกรณ์ (Mini GBIC) ที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Single mode จํานวน 8 

ชุด ๆ ละ 2,500 บาท 
6) อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ POE Switch ขนาด 4 ช่อง จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 6,775 บาท 
7) จอแสดงภาพขนาด 40 นิ้ว (แบบโทรทัศน์แอลอีดี) (LEDTV) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

17,000 บาท 
8) สายใยแก้วนําแสงชนิดติดต้ังแขวนเสาภายนอก (Drop Wire Outdoor) จํานวน 3,000 

เมตร ๆ ละ 25 บาท 
9) สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE) จํานวน 300 เมตร ๆ  ละ 25 บาท 
10) ตู้เก็บอุปกรณ์ชนิดแขวนภายนอก จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 9,500 บาท 
11) ที่พักสาย Storage Tray-for Keeping Fiber Cable จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท 
12) สายไฟ VCT 2x1 Outdoor (Support Camera) จํานวน 50 เมตร ๆ ละ 35 บาท 
13) Rack Mount Slide I U 24 C Cinokets Set จํานวน 1 ชุด ราคา 6,500 บาท 
14) ค่าแรงติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 จุด ๆ ละ 5,500 บาท 
15) Set-up Charge Equipment Fiber Optic Cable จํานวน 3,000 เมตร ๆ ละ 20 บาท 
16) ค่าเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ จํานวน 8 จุด ๆ ละ 1,500 บาท 
17) ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 4 หม้อ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

8. เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.วิเศษไชยชาญ เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 - กองคลัง 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 - สํานักปลัด 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดทําเว็บไซต์ ประมวลข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ และจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล 

 

/-กองช่าง... 



 
 

-๑๐-

 - กองช่าง 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเขียนแบบแปลนด้วยโปรแกรม AutoCAD  
  - กองการศึกษา 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ข้อมูล CCIS และ SIS 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

19,000 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์แผนที่ภาษีของกองคลัง 
5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,900 บาท 

เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด เพื่อใช้ในการพิมพ์แบบแปลนต่าง ๆ ของกองช่าง  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,300 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอในข้อ 2) - 5) ส่วนรายการในข้อ 1) มีมติให้ปรับปรุง/แก้ไข
รายการที่เสนอขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ราคา 
30,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง สําหรับกองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และสํานักปลัด กองละ 
1 เครื่อง และอีก 2 เครื่องให้ปรับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน เพื่อให้เหมาะสม
กับการนําไปใช้ปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
9. เทศบาลตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ  

ผู้แทน ทต.ม่วงเตี้ย เทศบาลตําบลม่วงเตี้ย เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
  - กองคลัง จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้งานด้านงบประมาณ การจัดทําเอกสาร

ทางการเงิน เอกสารราชการต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการนําไปใช้งานนอก
สถานที่ เช่น การอบรม 

  - สํานักปลัด จํานวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด โดยใช้ในงานสารบรรณ 
การจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนา
สามปี  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการนําไปใช้งานนอกสถานที่ เช่น การจัดประชุม 
การนําเสนอผลงานต่าง ๆ 

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,400 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

/-10 ทต.ไผ่ดําพัฒนา... 



 
 

-๑๑-

10. เทศบาลตําบลไผด่ําพฒันา อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.ไผ่ดําพัฒนา เทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา ขอเสนออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด สําหรับปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ระบบ e-raas , 
e-plan 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,900 บาท  
 
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

11. เทศบาลตําบลหว้ยคนัแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.ห้วยคันแหลน เทศบาลตําบลห้วยคันแหลน ขอเสนออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลระบบ e-raas ของสํานักปลัด 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษี งานจัดเก็บรายได้ ของกองลัง และใช้งานร่วมกับ
กองช่างในการออกหน่วยต่าง ๆ และการอบรม 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
7,300 บาท เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด ของกองคลัง และสํานักปลัด 

4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
19,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ โดยใช้งานร่วมกันระหว่างกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง 

5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
16,000 บาท 

6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,300 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

/-อบต.ย่ีล้น... 



 
 

-๑๒-

12. องค์การบรหิารส่วนตําบลยีล่้น อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน อบต.ย่ีล้น  องค์การบริหารส่วนตําบลย่ีล้น เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
23,000 บาท เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด และมีบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 - กองคลัง เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานในระบบ e-raas  
 - สํานักปลัด งานบริการประชาชนต่าง ๆ 
 - กองช่าง ในการเขียนแบบงานก่อสร้างต่าง ๆ 
  - กองสวัสดิการ งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ

ของฐานข้อมูล  
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท ใช้พิมพ์เอกสาร

ราชการที่สํานักปลัด กองคลัง และกองช่าง 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

7,300 บาท ใช้พิมพ์เอกสารราชการที่กองการศึกษา และกองสวัสดิการ 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,100 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

1๓. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางจกั อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน อบต.บางจัก องค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก เสนอขออนุมัติ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จาํนวน ๑ เครื่อง ราคา 7,600 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน ๑ ชุด ราคา 4,300 บาท 

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด 1 เครื่อง และจัดซื้อเพิ่มเติม 1 เครื่อง ในการจัดทําเอกสารราชการ
ต่าง ๆ ของสํานักปลัด  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,900 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

14. เทศบาลตําบลโคกพทุรา อําเภอโพธิ์ทอง  
ผู้แทน ทต.โคกพุทรา เทศบาลตําบลโคกพุทรา เสนอขออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

/-2) เครื่องคอมพิวเตอร์... 



 
 

-๑๓-

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกองคลัง 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
7,300 บาท เพื่อใช้ในการจัดทําเอกสารราชการต่าง ๆ ของสํานักปลัดและกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 20,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทําเอกสารราชการต่าง ๆ โดยใช้งานร่วมกันระหว่าง
กองคลังและกองช่าง 

5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท เพื่อใช้ในการจัดทํา
เอกสารราชการต่าง ๆ ของกองคลัง 

6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,700 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

15. เทศบาลตําบลม่วงคัน อําเภอโพธิ์ทอง จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 
15.1 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
เพื่อใช้ในการจัดทํางานนําเสนอ การบันทึกข้อมูลสารสนเทศ งานเอกสารต่าง ๆ ของสํานักปลัด 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
เพื่อใช้งานการจัดพิมพ์เอกสารสื่อการเรียนการสอนของกองการศึกษา 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด 

ชุดละ 3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท  

15.2 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 
1) Gigabit Switching Hub 5 Port จํานวน 2 เครื่อง ไม่มคีุณลักษณะและราคา

ตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 
- บริษัท เดอะโปรเจควัน ราคา 1,000 บาท 
- ร้าน Atech Supply ราคา 1,500 บาท 
- ร้าน TK Cumputer ราคา 1,200 บาท 

2) Access Point Outdoor UBIQUITI Wrieless N150 จํานวน 2 เครื่อง 
ไม่มีคุณลกัษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรยีบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- บริษัท เดอะโปรเจควัน ราคา 4,000 บาท 
- ร้าน Atech Supply ราคา 4,500 บาท 
- ร้าน TK Cumputer ราคา 4,200 บาท 

/-อุปกรณ์อ่ืน ๆ... 



 
 

-๑๔-

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
1) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบอินฟราเรด สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor IP 

Infrared Camera) แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 24,000 บาท 
3) ค่าติดต้ัง จํานวน 1 จุด ราคา 15,000 บาท 
4) สายนําสญัญาณ จํานวน 25 เมตร ๆ ละ 200 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

16. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางระกาํ อําเภอโพธิ์ทอง  
ผู้แทน อบต.บางระกํา องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,800 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

17. เทศบาลตําบลปา่โมก อําเภอป่าโมก  
ผู้แทน ทต.ป่าโมก เทศบาลตําบลป่าโมก เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 
เพื่อใช้ในการจัดทําเอกสารของงานพัฒนาชุมชน และออกหน่วยพบประชาชน จํานวน 2 ตําบล 6 
หมู่บ้าน เป็นประจําทุกเดือน 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท เพื่อใช้ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD คิดราคากลางงานก่อสร้าง ของ
กองช่าง และงานนําเสนอผลงานนอกสถานที่ 

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,900 บาท 

เพื่อใช้ในการพิมพ์แผนที่ภาษีของกองคลัง 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,500 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

/-มติที่ประชุม... 



 
 

-๑๕-

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

18. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก  
ผู้แทน อบต.โผงเผง องค์การบริหารส่วนตําบลโผงเผง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีของกองคลังและกองช่าง 1 เครื่อง และทํางานใน
ระบบ e-raas e-GP ของสํานักปลัด 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,600 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

19. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก  
ผู้แทน อบต.เอกราช องค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
เพื่อใช้ในการจัดทําเอกสารราชการต่าง ๆ ของกองการศึกษา 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษี งานออกแบบ แผนผังต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม 
AutoCAD ของกองช่าง 

3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์
เอกสารราชการต่าง ๆ ของกองการศึกษา 

4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 
6) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ราคา 10,000 บาท เพื่อติดต้ังใช้งาน

ในกองช่าง 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,100 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

20. องค์การบรหิารส่วนตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย  
ผู้แทน อบต.ชัยฤทธ์ิ องค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธ์ิ เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์
เอกสารราชการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

/-2) เครื่องพิมพ์... 



 
 

-๑๖-

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
16,000 บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด ในการพิมพ์เอกสารรายงานอําเภอ เอกสารผลงาน
นําเสนอประกวดซึ่งมีการประกวดบ่อยครั้ง ของสํานักปลัด 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,300 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

21. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเทวราช อําเภอไชโย  
ผู้แทน อบต.เทวราช องค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด ใช้ในการปฏิบัติงานที่สํานักปลัด 

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

22. องค์การบรหิารส่วนตําบลราชสถิตย์ อําเภอไชโย  
ผู้แทน อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิต เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดของสํานักปลัด และจัดหาเพิ่มเติมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของกองการศึกษา ในงานประเพณี งาน
นําเสนอผลงานต่าง ๆ ซึ่งมีการตัดต่อภาพ วีดีโอ เพื่อนําเสนอตามเทศกาล เช่น วันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติ 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท เพื่อใช้งานการออกแบบงานก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม AutoCAD ของกองช่าง 

4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ใช้ในการพิมพ์
เอกสารราชการต่าง ๆ ของสํานักปลัด 

5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด จํานวน 3 เครื่อง และใช้ควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาใหม่นี้ 
จํานวน 3 เครื่อง 

6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,100 บาท  

/-เลขานุการ... 



 
 

-๑๗-

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
23. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา  

ผู้แทน อบต.จาํลอง องค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

23,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 - สํานักปลัด เพื่อใช้ในการจัดทําวารสารของสํานักงาน 
  - กองคลัง เพื่อใช้ในการจัดทําบัญชีการเงิน ระบบ e-raas เนื่องจากเครื่องที่ใช้อยู่

เดิมมีไม่เพียงพอกับบุคลากร 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์

เอกสารราชการต่าง ๆ ของสํานักปลัดและกองคลัง 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,400 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

24. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสบีัวทอง อําเภอแสวงหา  
ผู้แทน อบต.สีบัวทอง องค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท 
เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ของสํานักปลัด จํานวน 2 เครื่อง และส่วนการศึกษา 
จํานวน 1 เครื่อง 

2) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
3,300 บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดของกองคลัง 

3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
19,000 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาราชการต่าง ๆ งานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานของสํานักปลัด 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,100 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
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