
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายรัฐฐะ  สิรธิรังศรี  ปลัดจังหวัดอ่างทอง     ประธาน  
2. นางจารุวรรณ  มั่นใจ         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
3. นางเนาวลักษณ์  กาศสมบูรณ์ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
4. นายวีระชาติ  สมบูรณ์วิทย์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นายสมชาย  ไพรวรรณ        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
6. นางสุพิชญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
7. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์        แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
8. นางประคอง  ทองบ่อ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
9. นางณนธรส  หีบท่าไม้  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
10. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
11. นายณรงค์  เอี่ยมลออ         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง             กรรมการ 
12. นายกิตติศักด์ิ  งามขํา  แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเทวราช กรรมการ 
13. นายทวีป  ทองเนื้อแปด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายอาณัฐชัย  ไพลดํา  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายอร่าม  พงษ์ศร ี  แทน หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดอ่างทอง  เลขานุการ 
16. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาการจังหวัดอ่างทอง 
2. นางสาวอมรา  รองรัตน  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นายบุญเกิด  สระส ี  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
4. นางสาวชนันญา  ผลสันต์  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
5. พ.จ.อ.ไชยรัตน์  วรรณอุบล ผู้แทนเทศบาลตําบลโพสะ 
6. นางสาวรัตติยา  แก้วงาม  ผู้แทนเทศบาลตําบลโพสะ 
7. นางณัฐปภัสร์  เอี่ยมสําอางค์ ผู้แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
8. นางพเยาว์  ขําประไพ  ผู้แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
9. นางสาวอิสรีย์  เพชรประภา ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
10. นางสาวชุติกาญจน์  ยะนา  ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
11. นางกาญจนา  ศรีสุข  ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
12. นางสาวธิษตยา  ยอดแก้ว  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอินทประมลู 

 /-ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม... 



 
 

-๒-

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง      ติดราชการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง      ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีตําบลม่วงเตี้ย      ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายปลัดจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีคําสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1320/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 2 ท่าน จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ
และบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

สําหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2560  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 

มีทั้งหมด 12 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป  

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1  แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ 2560 
จังหวัดอ่างทองได้กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ 2560 รวม 4 ครั้ง 
ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59) ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 

ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60) ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2560 
ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60) ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 
ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60) ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 11 กันยายน 2560 

ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 /-ระเบียบวาระที่ 3.2... 



 
 

-๓-

เลขานุการ  3.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
 ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 
(เอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.mict.go.th หรือ 
www.angthong.go.th หัวข้อ “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์” 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ  3.3  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้มีมติ

เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย คือ การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 
100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของจังหวัด ซึ่งกําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
ดังนี้  

1) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน ตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 1 เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

2) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย) 

3) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/
โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ําซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของ
หนว่ยงานอื่น 

4) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด อําเภอทุกแห่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเทศบาลเมืองอ่างทองทราบและถือปฏิบัติแล้ว โดยกรณีที่
หน่วยงานดําเนินการจัดหาเองภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้รายงานผลการจัดหา  
ให้จังหวัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 6 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ (เอกสารแนบท้าย) เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

 
 /-1.สํานักงานพัฒนาชุมชน... 
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1. สํานกังานพฒันาชุมชนจังหวดัอา่งทอง  
ผู้แทน สนง.พช.อท  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท และ 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ คือ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,000 บาท 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าคุณลักษณะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ แต่ราคาที่เสนอสูงกว่าเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด ซึ่งราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ คือ 16,000 บาท 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) หลักการของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ถ้ามีการประกาศเกณฑ์ฯ ใหม่ การจัดซื้อให้ยึดราคา
และคุณลักษณะพื้นฐานของเกณฑ์ราคากลางฯ ใหม่ แม้ว่าเราจะขออนุมัติจัดซื้อก่อนหน้านี้หรือ
ผ่านคณะกรรมการฯ แล้วก็ตาม ถ้าจัดซื้อล่าช้าหลังเกณฑ์ราคากลางฯ ใหม่ประกาศ ก็ต้องจัดซื้อ
โดยยึดเกณฑ์ราคากลางฯ ที่ประกาศล่าสุด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับลดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
2. เทศบาลเมอืงอ่างทอง   

ผู้แทน เทศบาลเมือง  เทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่  
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 รายการ 

โดยจัดซื้อให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์
สุทธาวาส และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล โรงเรียนละ 1 ชุด ประกอบด้วย 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
21,000 บาท 

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานที่มีลิขสทิธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท  
อุปกรณ์อ่ืน ๆ คือ โทรทัศน ์LED TV ขนาดไม่ตํ่ากว่า 50 นิว้ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 289,200 บาท 

2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมือง
อ่างทอง จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 

3,800 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท 

รวมเป็นเงิน 23,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,200 บาท 
 
 
 

 /-เลขานุการ... 
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เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าโครงการที่ 1 รายการที่ 2 
คุณลักษณะของชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ แต่ราคาที่เสนอ  
ตํ่ากว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559       
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ซึ่งราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ คือ 
3,800 บาท ส่วนโครงการที่ 2 คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) การขออนุมัติจัดซื้อในคณะกรรมการชุดนี้ ควรที่จะขอจัดซื้อเท่ากับเกณฑ์ราคากลางฯ  
ส่วนการจัดซื้อจริงสามารถซื้อตํ่ากว่าเกณฑ์ราคากลางฯ ได้ เพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

กรรมการจาก สนง.โยธาฯ  การอนุมัติจัดซื้อ ควรที่จะอนุมัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน   
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด เพื่อให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา 

ผู้แทนเทศบาลเมือง  การขออนุมัติจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติฯ ราคา 2,200 บาท นี้ เป็นราคาอ้างอิงจาก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่วนราคา 3,800 บาท เป็นเกณฑ์ราคา
กลางฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการจาก สนง.สถิติฯ  การพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคากลางฯ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลัก เพราะฉะนั้น การขออนุมัติและ
พิจารณาจะยึดตามเกณฑ์กระทรวงเป็นหลัก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) การจัดซื้อชุดโปรแกรมฯ ในราคา 2,200 บาท ของเกณฑ์ฯ สพฐ. นั้น คิดว่าเป็นการจัดซื้อ
ในจํานวนมาก ๆ จึงจัดซื้อได้ในราคาต่ํา ส่วนการจัดซื้อในราคา 3,800 บาท สามารถจัดซื้อได้
แม้ว่าจัดซื้อเพียงชุดเดียว 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับราคาโครงการที่ 1 รายการที่ 2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ ให้ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559          
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด พร้อมทั้งจัดส่งแบบรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
3. เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง  

ผู้แทน ทต.โพสะ  เทศบาลตําบลโพสะ เสนอขออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 18 เครือ่ง ๆ ละ 3,200 บาท 
3) ตู้สําหรับใสอุ่ปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 36U จํานวน 1 ตู้ 

ราคา 20,000 บาท 
4) อุปกรณก์ระจายสญัญาณ (L2 Switch) 10/100/1000 ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 

จํานวน 2 เครือ่ง ราคา 24,000 บาท 
5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดต้ังภายนอกอาคาร IP/Network Camera แบบมุมมองคงที่ 

ความละเอยีดไมน่้อยกว่า 2 ลา้นพิกเซล จํานวน 18 เครื่อง ไม่มีคณุลกัษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ 
เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- บริษัทคลินิกคอม ราคา 52,000 บาท 
- ร้านแสงเจริญกิจ ราคา 52,000 บาท 
- ร้านโอ พี เอ เทคโนโลยี ราคา 52,000 บาท 

/-6)เครื่องบันทึก... 
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6) เครื่องบันทกึ NVR 32 Channel โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้อง 
จํานวน 1 เครือ่ง ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- บริษัทคลินิกคอม ราคา 158,000 บาท 
- ร้านแสงเจริญกิจ ราคา 158,000 บาท 
- ร้านโอ พี เอ เทคโนโลยี ราคา 158,000 บาท 

7) ตู้ CCTV Cabinet สําหรับจดัเก็บอุปกรณ์ภายนอก จํานวน 18 เครื่อง ไมม่คีุณลกัษณะ
และราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านคา้ ได้แก่ 

- บริษัทคลินิกคอม ราคา 4,000 บาท 
- ร้านแสงเจริญกิจ ราคา 3,800 บาท 
- ร้านโอ พี เอ เทคโนโลยี ราคา 3,900 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
1) HDD 4 TB จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท 
2) ระบบสายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร 12 Core จํานวน 

10,000 เมตร ๆ ละ 13 บาท 
3) ค่าแรงของระบบสายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร 12 Core 

จํานวน 10,000 เมตร ๆ ละ 20 บาท 
4) สายนําสญัญาณเกิดชนิดภายนอกอาคาร (UTP Cable) จํานวน 500 เมตร ๆ ละ 8 บาท 
5) ค่าแรงสายนําสัญญาณเกิดชนิดภายนอกอาคาร (UTP Cable) จํานวน 500 เมตร ๆ ละ 

20 บาท 
6) สายไฟฟ้า VCT ขนาดไม่น้อยกว่า 2x2.5 mm. จํานวน 4 ม้วน ๆ ละ 1,500 บาท 
7) อุปกรณแ์ปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) 10/100 จํานวน 36 ชุด 

ชุดละ 3,000 บาท 
8) จอแสดงภาพ LED TV ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท 
9) อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จํานวน 18 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท 
10) ค่าแรงของค่า Fusion Spice สายใยแก้วนําแสง และค่าแรงติดต้ังปรับแต่งระบบ 

ราคา 36,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,819,800 บาท โดยการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จะติดต้ังทั้งหมด 
18 จุด ต้ังแต่แยกที่ดินจนถึงแยกป่าโมก รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ส่วนครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เสนอไม่ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2559  
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ทางเทศบาลตําบลโพสะได้ทํารายการ
เปรียบเทียบ 3 รายการ 

กรรมการจาก สนง.สถิติฯ  ค่าแรงคิดเป็นเมตรหรือตารางเมตร 
ผู้แทน ทต.โพสะ  ค่าแรงคิดเป็นระยะทางเมตร ตามโครงการที่เสนอนี้ ระยะทางที่ดําเนินการคือ 10 

กิโลเมตร ต้ังแต่สี่แยกที่ดินจนถึงแยกป่าโมก รวมจุดติดต้ังทั้งหมด 18 จุด 
 
 

/-กรรมการ... 
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กรรมการจาก สนง.โยธาฯ  การเขียนอนุมัติในส่วนของค่าแรงติดต้ังดูแล้วแปลก ๆ อยากให้ปรับแก้เป็นว่า 
ค่าแรงเหมารวมจะเหมาะสมกว่า 

กรรมการจาก ทม.  ดูในส่วนของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รายการที่ 5 ราคาสูงกว่าเกณฑ์ฯ แต่คุณลักษณะ
พ้ืนฐานบางรายการต่ํากว่าเกณฑ์ฯ  

ผู้แทน ทต.โพสะ  จะรับไปปรบัแก้ไข 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ โดยให้แก้ไขปรับปรุงแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม ได้แก่  
1) รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
2) การกําหนดค่าแรงในการติดต้ัง  

พร้อมทั้งจัดส่งแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ และการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
4. เทศบาลตําบลโพธิท์อง อําเภอโพธิ์ทอง  

ผู้แทน ทต.โพธ์ิทอง  เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

22,000 บาท เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ 
4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

21,000 บาท สําหรับใช้งานที่สํานักปลัด 3 เครื่อง และกองสาธารณสุข 1 เครื่อง 
4.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 7,900 บาท สําหรับใช้งานที่กองคลัง ในงานจัดเก็บรายได้ 
4.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท 
4.5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,100 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง 
ผู้แทน อบต.อินทประมูล องค์การบริหารส่วนตําบลอินทประมูล เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

16,000 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ชุด ราคา 

3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,900 บาท  
/-เลขานุการ... 
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