
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร� 

ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ�างทอง 
คร้ังท่ี 2/2559 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559  เวลา 13.30 น. 
ณ ห/องประชุมโพธ์ิทอง   ชั้น 2   ศาลากลางจังหวัดอ�างทอง 

*********************** 
คณะกรรมการ 

1. นายสมฤกษ�  บัวใหญ�    รองผู/ว�าราชการจังหวัดอ�างทอง   ประธานท่ีประชุม 
2. นางสาววัชราภรณ� อ�อนลออ แทน ปลัดจังหวัดอ�างทอง    กรรมการ  
3. นางจารุวรรณ  ม่ันใจ         แทน ท/องถ่ินจังหวัดอ�างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิริ  แทน เจ/าพนักงานที่ดินจังหวัดอ�างทอง  กรรมการ 
5. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนนัท� แทน พัฒนาการจังหวัดอ�างทอง   กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร  จํานงค�ถ่ิน        แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   กรรมการ 
7. นางสุพชิญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน/าสํานักงานปAองกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ�างทอง 
8. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห� แทน สถิติจังหวัดอ�างทอง    กรรมการ 
9. นางประคอง  ทองบ�อ  แทน ผู/จัดการการไฟฟAาส�วนภูมิภาคจังหวัดอ�างทอง กรรมการ 
10. นางณนธรส  หีบท�าไม/  ผู/จัดการการประปาส�วนภูมิภาคสาขาอ�างทอง กรรมการ 
11. นางสาวพรทิพย�   มีศักด์ิ        แทน นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดอ�างทอง กรรมการ 
12. นางวรภร  แย/มกระจ�าง         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ�างทอง            กรรมการ 
13. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  ผู/แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ   กรรมการ 
14. นางสาวณภัทร  ไพลุวสัณฑาลัย นายกองค�การบริหารส�วนตําบลวังนํ้าเย็น กรรมการ 
15. นายสุเทพ  พงษ�ชันอยู�  แทน ผู/อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ�างทอง  กรรมการ 
16. นางสาวปGญจรัตน�  วัฒนถาวร หัวหน/ากลุ�มงานข/อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ผู/ช�วยเลขานุการ 

 
ผู/เข/าร�วมประชุม 

1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเวศน� ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลตลาดกรวด 
2. นางสาวพัชรี  เสาะสมบูรณ� ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลตลาดกรวด 
3. ว�าท่ีร/อยตรีไพรวัล  นวมจิตต� ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลบ/านแห 
4. นางสาวนณฌกร  งามละม/าย ผู/แทนเทศบาลตําบลสาวร/องไห/ 
5. นายวันธวัฒน�  จ่ีเอ่ียม  ผู/แทนเทศบาลตําบลท�าช/าง 
6. จ.อ.อดิศักด์ิ  ลึกวิลัย  ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลศาลเจ/าโรงทอง 
7. นางกัญยา  ศรีสุนทร  ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลคลองขนาก 
8. นายอัสฎา  เชื้อบุญ  ผู/แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
9. นางสาวหทัยกาญจน�  ทัศแก/ว ผู/แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
10. นางสุนิสา  สุขะปานนท�  ผู/แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
11. นายบัณฑิต  ขวัญเมือง  ผู/แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
12. นายมนตรี  หอมจันทร�  ผู/แทนเทศบาลตําบลโคกพุทรา 
13. นายรักชาติ  สุขสม  ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลโรงช/าง 

/-14.พีรยา... 
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14. นางพีรยา  ศรีสุขเกตุ  ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลโรงช/าง 
15. นายนเรศ  มณีเนียม  ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลห/วยไผ� 
16. นางสาวรุ�งนภา  ขําวังยาง  ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลห/วยไผ� 
17. นางสาวสุนิสาชล  หมวดรุ�ง ผู/แทนองค�การบริหารส�วนตําบลศรีพราน 
18. นายเทิดทูน  แพทย�หลักฟAา ผู/แทนเทศบาลตําบลสามโก/ 
19. นายอร�าม  พงษ�ศรี  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
20. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช�างไฟฟAาชาํนาญงาน สนจ.อท 
21. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ สนจ.อท 
22. นางสาวนุชนาถ  ปMNนทอง  เจ/าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนจ.อท 
23. นายสุรศักด์ิ  โตรส  เจ/าหน/าท่ีวิเคราะห�และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

 
ผู/ไม�เข/าร�วมประชุม 

1. ผู/ว�าราชการจังหวัดอ�างทอง   ติดราชการ 
2. หัวหน/าสํานักงานจังหวัดอ�างทอง     ติดราชการ 
3. ผู/จัดการสาํนักงานบริการลูกค/า กสท.อ�างทอง ติดราชการ 

 
เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู/ว�าราชการจังหวัดอ�างทองมอบรองผู/ว�าราชการจังหวัด (CIO) เปUนประธานที่ประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ�างทองได/มีคําสั่งจังหวัดอ�างทอง ท่ี 2026/2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556  

เร่ือง แต�งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน�วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ�างทอง ประกอบด/วย ผู/ว�าราชการจังหวัดอ�างทอง เปUนประธาน    
รองผู/ว�าราชการจังหวัดอ�างทอง (CIO) เปUนรองประธาน ผู/อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค และ
ผู/จัดการสํานักงานงานบริการลูกค/า กสท. อ�างทอง เปUนกรรมการผู/ทรงคุณวุฒิ หัวหน/าส�วน
ราชการ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ�างทอง เปUน
กรรมการ หัวหน/าสํานักงานจังหวัดอ�างทอง เปUนเลขานุการ มีหน/าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให/
ความเห็นชอบและ บูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน�วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

  สําหรับการประชุมวันนี้เปUนการประชุมครั้งท่ี 2/2559  มีหน�วยงานที่เสนอขอให/
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร� จํานวน 16 แห�ง ซ่ึงจะได/พิจารณาในวาระต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝYายเลขานุการ ได/จัดทํารายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2559 มี

ท้ังหมด 18 หน/า ขอให/คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต/อง หากมีข/อแก/ไขประการใด 
ขอให/แจ/งให/ท่ีประชุมทราบ และฝYายเลขานุการจะได/แก/ไขให/ต�อไป 

มติท่ีประชุม  ไม�มีข/อแก/ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
 

 /-ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพ่ือทราบ 
เลขานุการ  3.1  แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ท่ีมีระบบกล/องโทรทัศน�

วงจรปMด (CCTV) เปUนส�วนประกอบ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได/เผยแพร�ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของระบบกล/องโทรทัศน�วงจรปMด ประจําป] พ.ศ.2558 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
เพ่ือใช/ประกอบในการพิจารณาจัดหาระบบกล/องโทรทัศน�วงจรปMด  

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของรัฐได/ประชุมเพ่ือพิจารณาข/อหารือของ
กระทรวงมหาดไทยในคราวประชุม คร้ังที่ 18/2558 เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558       
มีความเห็นดังนี้ 

1. การพิจารณาว�าโครงการใดเปUนโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ที่ต/องผ�านคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของกระทรวงมหาดไทยหรือไม�น้ัน ต/องพิจารณาว�า
โครงการดังกล�าว มีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร�หรืออุปกรณ�คอมพิวเตอร�หรือไม� ทั้งนี้ 
ในกรณีท่ีจัดหากล/องโทรทัศน�วงจรปMดชนิดไอพีแบบต�าง ๆ อุปกรณ�บันทึกภาพผ�านเครือข�าย 
(Network Video Recorder : NVR) และอุปกรณ�กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) มีการนําข/อมูลจาก NVR ไปประมวลผล หรือเชื่อมต�อกับระบบฐานข/อมูลอ่ืน ๆ เช�น 
โปรแกรมอ�านปAายทะเบียนรถยนต� (License Plate Recognition) โปรแกรมสแกนใบหน/า 
(Face Recognition)  ที่ มีการนําภาพหรือข/อมูลจากกล/องโทรทัศน�วงจรปMดแล/วนําไป
ประมวลผลโดยมีจุดมุ�งหมายด/านการรักษาความปลอดภัย เปUนต/น โครงการดังกล�าวจะถือว�า
เปUนโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร� และต/องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย อย�างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยควรคํานึงถึงการบูรณาการการใช/ประโยชน�ของระบบกล/องโทรทัศน�วงจรปMด 
(CCTV) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2556 ที่ให/ทุกส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน�วยงานของรัฐ สามารถบูรณาการร�วมกันให/เปUนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และไม�เกิดการซํ้าซ/อนด/วย 

2. หากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล/วว�าระบบกล/องวงจรปMดดังกล�าวมีงบประมาณวงเงินเกิน 100 ล/านบาท ต/องเสนอ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของรัฐเพ่ือพิจารณา 

3. เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศกําหนดของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปUนคุณลักษณะพ้ืนฐานข้ันตํ่า (Minimum Requirement) ภายใน
ราคาที่กําหนด ดังนั้น หน�วยงานที่ต/องการจัดหาจึงสามารถท่ีจะกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
เพ่ิมเติมตามความต/องการของหน�วยงานนั้น ๆ ได/ เช�น การกําหนดให/ส�วนของมาตรฐานต�าง ๆ 
เพ่ิมเติม กําหนดระยะเวลาการรับประกัน กําหนดขนาดความจุของหน�วยจัดเก็บข/อมูลให/
เหมาะสมและเพียงพอกับระบบ ฯ เปUนต/น 
ท้ังนี้ จังหวัดได/มีหนังสือแจ/งส�วนราชการ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด อําเภอทุกแห�ง องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดอ�างทอง และเทศบาลเมืองอ�างทองทราบและถือปฏิบัติแล/ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

 
 

/-ระเบียบวาระที่ 3.2... 
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เลขานุการ  3.๒ เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป] พ.ศ.๒๕๕๙ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได/ประกาศเกณฑ�ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป] พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
(เอกสารแนบท/าย) ท้ังนี้ สามารถดาวน�โหลดรายละเอียดได/ที่ www.mict.go.th หรือ 
www.angthong.go.th หัวข/อ “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�” 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เ ร่ืองพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน�วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได/เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร� 

ให/คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให/ความเห็นชอบ จํานวน 16 แห�ง ซ่ึงฝYายเลขานุการได/
จัดทําข/อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ที่จะจัดหากับเกณฑ�
ราคากลางฯ (เอกสารแนบท/าย) เพ่ือประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังน้ี 

1. ที่ทาํการปกครองจังหวัดอ'างทอง  
ผู/แทน ปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัดอ�างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เคร่ือง

คอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเปUนเงินทั้งส้ิน 
128,000 บาท สําหรับใช/ในการดําเนินงานโครงการเสริมสร/างศักยภาพการบูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล ประจําป]งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบ�งเปUนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด 1 เคร่ือง และอําเภอทุกอําเภอ ๆ ละ 1 เครื่อง ซ่ึงได/รับจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร�จากกรมการปกครอง 

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า ราคาท่ีเสนอเปUนไปตาม
เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป] พ.ศ.2559 ที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด แต�คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�ตํ่ากว�า
เกณฑ�ราคากลางฯ และไม�มีขอจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟAาและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร�ในครั้งน้ีด/วย ซ่ึงไม�เปUนไปตามหลักเกณฑ�ที่จังหวัดกําหนดไว/ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ที่ทําการปกครองจังหวัดดําเนินการดังน้ี 
1. ปรับแก/คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 
2. เพ่ิมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�ควบคู� กับเคร่ือง

คอมพิวเตอร�ท่ีจัดซ้ือคร้ังนี้ ภายในวงเงินงบประมาณเดิม 
3. ให/ยกเว/นการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟAาควบคู�กับเคร่ืองคอมพิวเตอร�เฉพาะกรณี 

เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด  
4. การจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
 
 
 
 
 

/-2.เทศบาลเมืองอ�างทอง... 
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2. เทศบาลเมืองอ'างทอง  
ผู/แทน เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ�างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 โครงการ ได/แก� 

2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� กองคลัง จํานวน 3 รายการได/แก� 
1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 16,000 บาท 
2) เคร่ืองสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด 

ราคา 3,800 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น ท้ังสิ้น 22,900 บาท  

2.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช/ในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองอ�างทอง จํานวน 4 รายการ ได/แก� 

1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 23,000 บาท 

2) เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน/า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 3,700 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท  
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 93,400 บาท 

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�ตํ่ากว�าเกณฑ�

ราคากลางฯ  
2. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ  
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ  
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ  
5. เครื่องพิมพ� ราคาสูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ  

ซ่ึงเปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป] พ.ศ.
2558 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จึงขอเปUนแนวทางในการ
ปฏิบัติการอนุมัติโครงการโดยให/ปรับปรุง/แก/ไขราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ที่ขอ
อนุมัติจัดซ้ือให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ ประจําป] พ.ศ.2559 

ประธาน  เห็นชอบให/การขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�คร้ังนี้ ให/ปรับปรุงราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ ประจําป] พ.ศ.2559 โดยให/
พิจารณาตามความเหมาะสมและความคุ/มค�าของครุภัณฑ�ท่ีขอจัดซ้ือ เพ่ือประโยชน�ต�อทาง
ราชการ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอทั้ง 2 โครงการ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข ดังน้ี 
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� กองคลัง ปรับแก/ไข 1 รายการ คือเคร่ือง

คอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน โดยปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�
ราคากลางฯ พ.ศ.2559 

 
/-2.โครงการ... 
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2. โครงการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือใช/ในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
อ�างทอง ปรับแก/ไข 2 รายการ ได/แก� 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยปรับลดราคาที่เสนอขอ
อนุมัติจาก 23,000 บาท เปUน 22,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า 

2) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน/า/นาที) โดยปรับลดราคาที่
เสนอขออนุมัติจาก 3,700 บาท เปUน 3,300 บาทต�อเคร่ือง 

3. การจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 
 
3. องค*การบริหารส'วนตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอ�างทอง  

ผู/แทน อบต.ตลาดกรวด องค�การบริหารส�วนตําบลตลาดกรวด เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได/แก� 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 

23,000 บาท 
2) เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน/า/นาที) จาํนวน 2 เคร่ือง  

เคร่ืองละ 3,700 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
4) เคร่ืองสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 3,100 บาท  

รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 127,000 บาท  
เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 

2. เครื่องพิมพ� ราคาสูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 2 รายการ ได/แก� 
1. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขอ

อนุมัติจาก 23,000 บาท เปUน 22,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า 

2. เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน/า/นาที) โดยปรับลดราคาท่ีเสนอ
ขออนุมัติจาก 3,700 บาท เปUน 3,300 บาท 
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
4. องค*การบริหารส'วนตําบลบ�านแห อําเภอเมืองอ�างทอง  

ผู/แทน อบต.บ/านแห องค�การบริหารส�วนตําบลบ/านแห เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได/แก� 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

30,000 บาท 
2) เคร่ืองพิมพ�ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร�สั้น จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

22,000 บาท 

/-3) เครื่องสํารองไฟฟAา... 



 
 

-๗-

3) เคร่ืองสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 3,100 บาท  
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด ราคา 

3,800 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 58,900 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
2. เครื่องพิมพ� คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ต่ํากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 2 รายการ ได/แก� 
1. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขอ

อนุมัติจาก 30,000 บาท เปUน 29,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า 

2. เคร่ืองพิมพ�ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร�สั้น โดยปรับคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า 
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
5. เทศบาลตําบลสาวร�องไห� อําเภอวิเศษชัยชาญ  

ผู/แทน ทต.สาวร/องไห/ เทศบาลตําบลสาวร/องไห/ เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได/แก� 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานสาํนักงาน จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

16,000 บาท 
3) เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน/า/นาที) จาํนวน 4 เคร่ือง  

เคร่ืองละ 7,300 บาท 
4) เคร่ืองสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 3,100 บาท  
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท แต�ขอปรับลดจํานวนลง จาก 4 ชุด เปUน 2 ชดุ เพ่ือใช/งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร� 
สําหรับงานสาํนักงาน  

6) เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
17,000 บาท ขอยกเว/นการจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการควบคู�กับเครื่องคอมพิวเตอร�
โน�ตบุ/ค เนื่องจากยังไม�ได/ต้ังในเทศบัญญัติ แต�สามารถจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/คท่ีมา
พร/อมกับชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการได/ในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนด 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 132,600 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�ตํ่ากว�าเกณฑ�

ราคากลางฯ 
2. เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี แบบ Network ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 

/-3. เครื่องพิมพ�... 
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3. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 
6. เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค ราคาสูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ แต�คุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ�ตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 3 รายการ ได/แก� 

1. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน โดยปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/
เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559  

2. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี แบบ Network โดยปรับลดราคาที่เสนอขอ
อนุมัติจาก 16,000 บาท เปUน 12,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า 

3. เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค โดยปรับลดราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 17,000 บาท เปUน 
16,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ 
พ.ศ.2559 พร/อมเพิ่มชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/คควบคู�กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร�ท่ีจัดซ้ือครั้งนี้ ภายในวงเงินงบประมาณ 16,000 บาทต�อเคร่ือง 
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
6. เทศบาลตําบลท'าช�าง อําเภอวิเศษชัยชาญ  

ผู/แทน ทต.ท�าช/าง  เทศบาลตําบลท�าช/าง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได/แก� 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

23,000 บาท 
2) เคร่ืองสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 3,100 บาท  
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด ราคา 

3,800 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 29,900 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
2. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 1 รายการ คือเครื่องคอมพิวเตอร� 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขออนุมัติจาก 23,000 บาท เปUน 
22,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ 
พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
7. องค*การบริหารส'วนตําบลศาลเจ�าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ  

ผู/แทน อบต.ศาลเจ/าโรงทอง องค�การบริหารส�วนตําบลศาลเจ/าโรงทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได/แก� 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

29,000 บาท 

/-2) เคร่ืองคอมพิวเตอร�... 
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2) เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
22,000 บาท 

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท 

4) เคร่ืองสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 3,100 บาท  
5) เคร่ืองพิมพ�ชนิดฉีดหมึก จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 102,300 บาท  
เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�าเปUนไปตามเกณฑ�ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป] พ.ศ.2559 ท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ทุกรายการยกเว/นเคร่ืองสํารองไฟฟAา ที่เสนอราคาตํ่ากว�า
เกณฑ�ราคากลางฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุท่ีเก่ียวข/อง 
 

8. องค*การบริหารส'วนตําบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู/แทน อบต.คลองขนาก องค�การบริหารส�วนตําบลคลองขนาก เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได/แก� 

1) เคร่ืองพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 7,600 บาท 
2) เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

30,000 บาท 
3) เคร่ืองสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 3,100 บาท  
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด ราคา 

3,800 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 44,500 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�    

ตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 2 รายการ ได/แก� 
1. เคร่ืองพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก โดยปรับเพิ่มราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 

7,600 บาท เปUน 7,900 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตาม
เกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559  

2. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขอ
อนุมัติจาก 30,000 บาท เปUน 29,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า  
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
 

/-9. ทต.โพธ์ิทอง... 
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9. เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพธ์ิทอง  
ผู/แทน ทต.คลองขนาก เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 โครงการ ได/แก� 

9.1 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค สําหรับงานประมวลผล ค�าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค จํานวน 3 รายการ ได/แก� 

1) เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
21,000 บาท สําหรับใช/งานที่กองช�าง สาํหรับการสํารวจ การออกแบบ และงานแผนที่ภาษี 

2) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน/า/นาที)  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,300 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน 2 ชุด ชุด

ละ 3,800 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 56,900 บาท  

9.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป]งบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 4 รายการ ได/แก� 

1) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน/า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง 
เคร่ืองละ 7,300 บาท 

2) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 23,000 บาท 

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด ราคา 
3,800 บาท 

4) เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 3,100 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 44,500 บาท 

9.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป]งบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED สี 
จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 16,000 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ต่ํากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
2. เครื่องพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
5. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
6. เคร่ืองพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED สี ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�

ราคากลางฯ 
มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอทั้ง 3 โครงการ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข ดังน้ี 

1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/คฯ ปรับแก/ไข 1 รายการ คือเคร่ือง
คอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค สําหรับงานประมวลผล โดยปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตาม
เกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 

 
/-2.โครงการ... 



 
 

-๑๑-

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป]
งบประมาณ พ.ศ.2559 ปรับแก/ไข 1 รายการ คือเคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 โดยปรับลดราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 23,000 บาท เปUน 22,000 บาทต�อเครื่อง 
และปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ตามเทศบัญญัติฯ ปรับแก/ไข 1 รายการ คือ
เคร่ืองพิมพ�เลเซอร�/ชนิด LED สี โดยปรับลดราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 16,000 บาท เปUน 
12,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ 
พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า 

4. การจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 
 

10. เทศบาลตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธิ์ทอง  
ผู/แทน ทต.โคกพุทรา เทศบาลตําบลโคกพุทรา เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เคร่ืองพิมพ�แบบฉีดหมึก 

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 9,900 บาท 
เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า เคร่ืองพิมพ�มีราคาสูงกว�า

เกณฑ�ราคากลางฯ 
มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับลดราคาจาก 9,900 บาท เปUน 8,500 บาทต�อ

เคร่ือง ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป] พ.ศ.2559 
 

11. องค*การบริหารส'วนตําบลโรงช�าง อําเภอปYาโมก  
ผู/แทน อบต.โรงช/าง องค�การบริหารส�วนตําบลโรงช/าง เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได/แก� 

1) เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท 
2) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน/า/

นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�    

ตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
2. เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�   

สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไขทั้ง 2 รายการ ได/แก� 

1. เคร่ืองพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก โดยปรับเพิ่มราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 
7,600 บาท เปUน 7,900 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตาม
เกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559  

2. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน/า/นาที)
โดยปรับปรุงเปUนเคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (33 
หน/า/นาที) ปรับลดราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 20,000 บาท เปUน 16,000 บาทต�อเครื่อง 
และปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559  
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
/-12. อบต.ห/วยไผ�... 



 
 

-๑๒-

12. องค*การบริหารส'วนตําบลห�วยไผ' อําเภอแสวงหา  
ผู/แทน อบต.ห/วยไผ� องค�การบริหารส�วนตําบลห/วยไผ� เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได/แก� 

1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 
23,000 บาท 

2) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 
30,000 บาท 

3) เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 
9,900 บาท 

4) เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท 
5) เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 99,500 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 และเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ

งานประมวลผล แบบท่ี 2 ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
2. เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคาสูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3. เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�    

ตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 4 รายการ ได/แก� 
1. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขอ

อนุมัติจาก 23,000 บาท เปUน 22,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า  

2. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขอ
อนุมัติจาก 30,000 บาท เปUน 29,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า  

3. เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยปรับลดราคาที่เสนอขออนุมัติ
จาก 9,900 บาท เปUน 8,500 บาทต�อเคร่ือง 

4. เคร่ืองพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก โดยปรับเพ่ิมราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 
7,600 บาท เปUน 7,900 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตาม
เกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559  
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
 
 
 

/-13. อบต.วังน้ําเย็น... 
 



 
 

-๑๓-

13. องค*การบริหารส'วนตําบลวังนํ้าเย็น อําเภอแสวงหา  
ผู/แทน อบต.วังนํ้าเย็น องค�การบริหารส�วนตําบลวังน้าํเย็น เสนอขออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได/แก� 

1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสาํนักงาน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 16,000 
บาท สาํหรับใช/งานที่สํานักปลดั จํานวน 3 เคร่ือง กองการศึกษา จํานวน 2 เคร่ือง 

2) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
23,000 บาท สาํหรับใช/งานที่กองช�าง จํานวน 1 เคร่ือง และกองคลัง จํานวน 1 เคร่ือง 

3) เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 
9,900 บาท สําหรับใช/งานท่ีสํานักปลัด 

4) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา สาํหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 
เคร่ือง ราคา 53,000 บาท สําหรับใช/งานที่กองช�าง 

5) เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท 
6) เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 252,400 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ตํ่ากว�าเกณฑ�

ราคากลางฯ 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3. เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคาสูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ�ต่ํากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
5. เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�    

ตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
6. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 5 รายการ ได/แก� 
1. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน โดยปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/

เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 
2. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขอ

อนุมัติจาก 23,000 บาท เปUน 22,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า  

3. เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยปรับลดราคาที่เสนอขออนุมัติ
จาก 9,900 บาท เปUน 8,500 บาทต�อเคร่ือง 

4. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยปรับ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 

 
 

/-5. เครื่องพิมพ�... 



 
 

-๑๔-

5. เคร่ืองพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก โดยปรับเพิ่มราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 
7,600 บาท เปUน 7,900 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตาม
เกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559  
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
14. องค*การบริหารส'วนตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา  

ผู/แทน อบต.ศรีพราน องค�การบริหารส�วนตําบลศรีพราน เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได/แก� 
1) เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

21,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

30,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน/า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 7,300 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
6) เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท 

รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 76,600 บาท  
เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 

1. เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ต่ํากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 
6. เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�    

ตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 3 รายการ ได/แก� 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร�โน�ตบุ/ค สําหรับงานประมวลผล โดยปรับคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559  

2. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขอ
อนุมัติจาก 30,000 บาท เปUน 29,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า 

3. เคร่ืองพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึก โดยปรับเพิ่มราคาที่เสนอขออนุมัติจาก 
7,600 บาท เปUน 7,900 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตาม
เกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559  
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
 

/-15. ทต.สามโก/... 



 
 

-๑๕-

15. เทศบาลตําบลสามโก� อําเภอสามโก/  
ผู/แทน ทต.สามโก/ เทศบาลตําบลสามโก/ เสนอขออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได/แก� 

1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 
23,000 บาท 

2) เครื่องสํารองไฟฟAา ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 4,300 บาท 
4) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน/า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 7,300 บาท 
5) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน/า/นาที) จํานวน 6 เครื่อง 

เคร่ืองละ 3,700 บาท 
6) เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 

9,900 บาท 
7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร� จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 253,000 บาท  

เลขานุการ  ได/ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล/ว พบว�า 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
2. เครื่องสํารองไฟฟAา ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
3. เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�สูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
4. เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน/า/นาที) ราคาตํ่ากว�าเกณฑ�ราคา

กลางฯ 
5. เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน/า/นาที) ราคาสูงกว�าเกณฑ�ราคา

กลางฯ 
6. เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคาสูงกว�าเกณฑ�ราคากลางฯ 
7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� ตรงตามเกณฑ�ราคากลางฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให/ปรับปรุง/แก/ไข 4 รายการ ได/แก� 
1. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยปรับลดราคาท่ีเสนอขอ

อนุมัติจาก 23,000 บาท เปUน 22,000 บาทต�อเคร่ือง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
ให/เปUนไปตามเกณฑ�ราคากลางฯ พ.ศ.2559 หรือสูงกว�า  

2. เคร่ืองพิมพ�แบบฉีดหมึก โดยปรับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�ให/เปUนไปตามเกณฑ�
ราคากลางฯ พ.ศ.2559 

3. เคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน/า/นาที) โดยปรับลดราคาท่ีเสนอ
ขออนุมัติจาก 3,700 บาท เปUน 3,300 บาทต�อเคร่ือง 

4. เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยปรับลดราคาที่เสนอขออนุมัติ
จาก 9,900 บาท เปUน 8,500 บาทต�อเคร่ือง 
และการจัดซ้ือจัดจ/างให/ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข/อง 

 
 

/-16. อบจ.อท... 
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