
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

1. ผู้มาประชุม 
1. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธาน 
2. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนละออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางสาวรชยา  ธนติยะกุล  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
4. นายวีระชาติ  สมบูรณ์วิทย์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นางสาวนิภาพร  จํานงค์ถิ่น        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
6. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์        แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
7. นางณนธรส  หีบท่าไม้  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
8. นายเฉลิมพล  หล่าวรัตน์         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง             กรรมการ 
9. นายกิตติศักด์ิ  งามขํา  แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเทวราช กรรมการ 
10. นายทวีป  ทองเนื้อแปด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นางสาวชไมพร  อําไพจิตร หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
12. นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
 
2. ผู้ไมม่าประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง       ติดภารกิจ 
2. ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง        ติดภารกิจ  
3. หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง   ติดภารกิจ 
4. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง     ติดภารกิจ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง      ติดภารกิจ 
6. นายกเทศมนตรีตําบลม่วงเตี้ย       ติดราชการ 
7. นายอาณัฐชัย  ไพลดํา  ครูพิเศษสอน      ติดภารกิจ 

 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสุพรรณนี  แสวงเงิน เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง 
2. นางสาวอมรา  รองรัตน  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นางสาวกฤชกร  สุบุตรดี  ผู้แทนเทศบาลตําบลเกษไชโย 
4. นางสาวชณคพรธ์  ควรฟุ้ง  ผู้แทนเทศบาลตําบลเกษไชโย 
5. นางสุรินทร์ทิพย์  เรือนสุข  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
6. นางชญาดา  ฤกษ์สุนทร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
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7. นางสาวจิดาภา  แก้วมณ ี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
8. นางสาวกันทิมา  โตสวัสด์ิ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
9. นางสาวกัญญ์รฐา  ปานเพชร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
10. นายมงคล  เอีย่มสะอาด  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
11. นายอดุล  มีสกุล   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
12. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์
13. นางสาวสุธาดา  ทรัพย์อนันต์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์
14. นางสาวกนกวรรณ  กันศิร ิ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์
15. นางณัฐกานต์  ราตรี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  จังหวดัอ่างทองได้มีคําสั่งจังหวัดอ่างทอง 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 2/2560  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2559 มีทั้งหมด 8 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป  

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.๒๕60 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทําประชาพิจารณ์ และรับฟัง    
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะรายละเอียด (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2560 ขณะนี้ยังไม่ได้
ประกาศใช้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.mict.go.th  
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ทั้งนี้ หากมีการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ประกาศใช้ หน่วยงานที่เสนอขออนุมัติต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขรายการครุภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ประจําปี 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 5 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ (เอกสารแนบท้าย) เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลเกษไชโย อําเภอไชโย  
ผู้แทน ทต.เกษไชโย  เทศบาลตําบลเกษไชโย เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 
29,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 7,900 บาท  

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,500 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

กรรมการจาก สนง.สถิติฯ มีข้อสังเกตว่า โดยปกติกรรมการฯ ชุดนี้จะพิจารณาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
ต้องประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้า และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
แต่การจัดซื้อที่เทศบาลเสนอขออนุมัตินี้ ยังขาดครุภัณฑ์ดังกล่าวไป จึงอยากจะขอความเห็นจาก
ท่านคณะกรรมการว่าเห็นควรจัดซื้อเพิ่มเติมหรือไม่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) ตามท่ีเคยพิจารณาของหน่วยงานสาธารณสุข จะเน้นให้หน่วยงานใช้ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็น Open Source แทนการจัดซื้อเพื่อเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม่  อ.วิเศษชัยชาญ 

ผู้แทน อบต.ตลาดใหม่ องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม่ เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 

เป็นการจัดซื้อเพิ่มเติมโดยใช้งานที่สํานักปลัด 
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2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท สําหรับใช้งานที่สํานักปลัด 1 เครื่อง กองคลัง 2 เครื่อง และกองสวัสดิการฯ 1 
เครื่อง ใช้ในการกรอกข้อมูลสําเร็จรูป 

3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท สําหรับใช้งานที่
กองสวัสดิการฯ 

4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท สําหรับใช้งานที่สํานักปลัดและกองคลัง 

5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,300 บาท  

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) ตามหลักการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง จึงอยากให้ตรวจสอบ
ครุภัณฑ์เดิมด้วยว่ามีจํานวนเท่าไร เพียงพอกับจํานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือไม่ แล้วถ้าจัดซื้อ
เพิ่มเข้าไปใหม่แล้ว จะเกินจํานวนเจ้าหน้าที่หรือไม่ ถ้าเกินให้จัดจําหน่ายของเดิมออกจาก
ครุภัณฑ์ก่อนแล้วจึงจัดซื้อเครื่องใหม่ 

ผู้แทน อบต.ตลาดใหม่ ครุภัณฑ์เดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีทั้งการจัดซื้อและเป็นเครื่องที่ได้รับบริจาคมา ซึ่งไม่ได้
บรรจุอยู่ในครุภัณฑ์ของสํานักงาน และจากการตรวจสอบครุภัณฑ์เดิมและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อใหม่
ครั้งนี้พบว่า เป็นไปตามหลักการคือครุภัณฑ์ไม่เกินจํานวนเจ้าหน้าที่ 

กรรมการจาก สนง.สถิติฯ อยากขอมติที่ประชุมให้มีการปรับแก้แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอขอ
อนุมัติในข้อ 7 โดยให้เพิ่มช่องคอลัมน์อีก 3 คอลัมน์ คือ  

1. การได้มา เช่น การซื้อ การบริจาค 
2. สถานภาพ เช่น ใช้งาน ชํารุด จําหน่าย 
3. อ่ืน ๆ 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบการปรับรูปแบบของแบบรายงานฯ ตามท่ีกรรมการจาก สนง.สถิติจังหวัดเสนอ  
2. เห็นชอบและอนุมัติการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายการที่ อบต.ตลาดใหม่ เสนอ โดยการ

จัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

3. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหัวตะพาน  อ.วิเศษชัยชาญ 
ผู้แทน อบต.หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนดิเครือข่ายแบบมุมมองคงที ่สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จํานวน 8 กล้อง ๆ ละ 22,000 บาท 

2) อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 74,000 บาท 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

1) สายนําสัญญาณใยแก้วนําแสง จํานวน 2,000 เมตร ๆ ละ 34 บาท 
2) เบรกเกอร์และปลั๊กไฟ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 650 บาท 

/-3) อุปกรณ์... 
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3) อุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณภาพและข้อมูลผ่านสายใยแก้วนาํส่ง จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 
6,500 บาท 

4) สายสัญญาณและอุปกรณ์ จํานวน 300 เมตร ๆ ละ 13 บาท 
5) ค่า Fusion Spice สายใยแก้วนําแสง และค่าแรงติดต้ังปรับแต่งระบบ จํานวน 1 

ระบบ ราคา 48,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405,650 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) การจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อใหม่เพิ่มเติมหรือจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งถ้าทดแทน
ของเดิม อยากสอบถามว่าระบบงานเดิมมีครุภัณฑ์ใดบ้างที่ชํารุด และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อทดแทนนี้
มีการจําหน่ายแล้วหรือยัง 

ผู้แทน อบต.หัวตะพาน ครุภัณฑ์เดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการชํารุดเกือบทุกจุดคือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จํานวน 8 กล้อง ตัวควบคุมภายนอก และเครื่องบันทึกภาพ ครุภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่
คือ ตัวควบคุมภายใน ซึ่งครุภัณฑ์เดิมที่ชํารุดนี้ยังไม่ได้มีการจําหน่าย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้จําหน่ายครุภัณฑ์เดิมที่ไม่ใช้แล้วออกจากบัญชีครุภัณฑ์ก่อน แล้วจึง
จัดซื้อใหม่เพื่อทดแทน ส่วนในรายการอื่น ๆ ก่อนการจัดซื้อให้สืบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 3 
ร้านก่อนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบและพิจารณาคัดเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 
4. องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์  อ.ป่าโมก 

ผู้แทน อบต.นรสิงห์ องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 
1) อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง พร้อม

ตัวบรรจุข้อมูล ขนาด 4000 GB*2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 74,000 บาท 
2) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนดิเครือข่ายแบบมุมมองคงที ่สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 

(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จํานวน 10 กล้อง ๆ ละ 22,000 บาท 
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน 9 

เครื่อง ราคา 9,400 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 5,800 บาท 
5) อุปกรณ์รวมสัญญาณการเชื่อมต่อ S/W Gigabit Hub 100/1000 จํานวน 6 เครื่อง 

ไม่มีคุณลกัษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรยีบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 
- ร้านผุดผ่องเจริญทรัพย ์ราคา 1,050 บาท 
- บริษัทเอดดูเคเตอร์ จํากัด ราคา 2,500 บาท 
- บริษัท เคเอสที ซสิเต็ม ราคา 1,100 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท 
2) สาย Fiber optic 6 core จํานวน 3,600 เมตร ๆ ละ 35 บาท 
3) สาย Power ขนาด 0.9 mm จํานวน 2,100 เมตร ๆ ละ 18 บาท 
4) ค่าติดต้ัง Outdoor จํานวน 10 จุด ๆ ละ 1,500 บาท 

/-รวมเป็นเงิน... 



 
 

-๖-

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 581,500 บาท ซึ่งเดมิทาง อบต.นรสิงห์ ได้มกีารติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปิด
อยู่แล้ว จํานวน 35 จุด และประสงค์จะติดต้ังเพิ่มเติมอีกจํานวน 10 จุด ภายในเขตพื้นที่ที่ 
อบต.นรสิงห์ รับผิดชอบ 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 และเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง อ.แสวงหา   

ผู้แทน อบต.สีบัวทอง องค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 โครงการ คือ  
5.1 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 2-4 จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดแบบ Fixed IP Camera + Housing จํานวน 4 กล้อง 
กล้องละ 43,000 บาท 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
3) ตู้สําหรับใสอุ่ปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 36U จํานวน 

1 ตู้ ๆ ละ 20,000 บาท 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

1) ตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิดภายนอกพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท  
2) มิสเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5A จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 725 บาท 
3) สายสัญญาณ (UTP Cable) จํานวน 300 เมตร ๆ ละ 25 บาท 
4) สายไฟฟ้า VCT 2*2.5 จํานวน 40 เมตร ๆ ละ 20 บาท 
5) สายนําสัญญาณใยแก้วนําแสง (Optic Fiber 12 Cores) จํานวน 3,500 เมตร ๆ ละ 

40 บาท 
6) เบรกเกอร์ (Sefety Breakers) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 460 บาท 
7) อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณภาพและข้อมูลผ่านสายใยแก้วนําแสง จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

5,800 บาท 
8) MEDIA CONVERTER RACK 2U จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,500 บาท 
9) ค่าแรงติดต้ังระบบ จํานวน 1 ระบบ ๆ ละ 65,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,170 บาท 

5.2 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 6-7 จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 
1) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดแบบ Fixed IP Camera + Housing จํานวน 4 กล้อง 

กล้องละ 43,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
1) ตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิดภายนอกพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท  
2) มิสเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5A จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 725 บาท 
3) สายสัญญาณ (UTP Cable) จํานวน 200 เมตร ๆ ละ 25 บาท 

/-4) สายไฟฟ้า... 
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