
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 3/2559 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายสมฤกษ์  บัวใหญ ่    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธานที่ประชุม 
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนลออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ  
3. นางสาวนุชยา  ไรวงษ์         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นายวีระชาติ  สมบูรณ์วิทย์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายสมชาย  ไพรวรรณ        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสุพิชญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นายวรยศ  กิจพานิช         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
9. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  แทน นายกเทศมนตรีตําบลวิเศษไชยชาญ  กรรมการ 
10. นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลู  ผู้ช่วยเลขานุการ 

เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวภูรดา  รัตน์ประสาทพร ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2. นางสาวสุพีรณัฐ  บุญเกิน  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเวศน์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด 
4. นางสาวกาญจนา  วรรณดิษฐ ์ ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงเตี้ย 
5. นางสาวปภัชษา  ย่ิงยงวรชัย ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงเตี้ย 
6. นายวันธวัฒน์  จี่เอี่ยม  ผู้แทนเทศบาลตําบลท่าช้าง 
7. นายวราวุฒิ  ป้ันงาม  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
8. นายศรายุทธ  แสงนาค  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
9. นางสาวสุวิมล  เย็นใจ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
10. นางวีรพรรณนา  เกตุแก้ว  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่วง 
11. นายบัณฑิต  จติตสุโภ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่วง 
12. นางสาวกัญญ์รฐา  ปานเพชร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
13. นายมงคล  เอีย่มสะอาด  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
14. นางสาวปฐมา  จันทร์อิน  ผู้แทนเทศบาลตําบลทางพระ 
15. นางสาววิภาดา  ช่างประดิษฐ ์ ผู้แทนเทศบาลตําบลทางพระ 
16. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์
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17. นางสาวสาธิกา  ดวงประภา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
18. นางสาวทัศวรรณ์  กุฎีสขุ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
19. นางสาวณัฐิตา  ธีฆัมพร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
20. นางสาวอังคณา  ทิพชัย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
21. นางสาวสุนันทา  ปลูกงาม  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
22. นายเทิดทูน  แพทย์หลักฟ้า ผู้แทนเทศบาลตําบลสามโก้ 
23. นางสาวญาณิศา  ชุบช่วย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอบทม 
24. นางสาวกรรณิการ์  แก้วกําเนิด ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอบทม 
25. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สนจ.อท 
26. นางสาวนุชนาถ  ป่ินทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง     ติดราชการ 
3. สถิติจังหวัดอ่างทอง    ติดราชการ 
4. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ 
5. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ติดราชการ 
7. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น  ติดราชการ 
8. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  ติดราชการ 
9. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 
 
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 3/2559  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 

มีทั้งหมด 16 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1  แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติดังนี้  
ประเด็นที่ 1 ให้หน่วยงานจัดทําแผนการดําเนินงานเป็นรายปี และเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหา 
ประเด็นที่ 2 เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากและเครื่องพิมพ์เช็ค จัดเป็นเครื่องพิมพ์ชนิด

หนึ่ง และเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนดําเนินการจัดหา 
ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด อําเภอทุกแห่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเทศบาลเมืองอ่างทองทราบและถือปฏิบัติแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 13 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ (เอกสารแนบท้าย) เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลม่วงเตีย้ อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.ม่วงเตี้ย  เทศบาลตําบลม่วงเตี้ย เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่  

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

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,900 บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด ติดต้ังใช้งานที่กองการศึกษา 
สําหรับงานเอกสารต่าง ๆ การบันทึกระบบสารสนเทศทางการศึกษา SIS และ CCIS การทํา
บัญชีรายได้ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

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

/-มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

2. เทศบาลตําบลทา่ช้าง อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.ท่าช้าง  เทศบาลตําบลท่าช้าง เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท เพื่อใช้งาน
ในกองช่าง สําหรับจัดทําเอกสารประมาณการโครงการ การรายงานผลการดําเนินโครงการต่าง ๆ 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางฯ ส่วนราคาที่เสนอต่ํากว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ซึ่งราคาตามเกณฑ์
ราคากลางฯ คือ 7,900 บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ คือ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ราคา 7,600 บาท 
และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม่ อําเภอวิเศษชัยชาญ  

ผู้แทน อบต.ตลาดใหม่ องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม่ เสนอขออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท  
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง ราคา  

22,000 บาท  
 

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

4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 

เครื่อง ราคา 53,000 บาท 
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท  
7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,600 บาท โดยในรายการที่ 1) และ 2) สําหรับใช้งานที่กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา สนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ
ประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําทะเบียนประวัติ และการจัดทํา
รายงานประจําปี รายการที่ 3) , 4) และ 5) สําหรับใช้งานที่กองช่าง ในงานการออกแบบและ
เขียนแบบ ซึ่งจําเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยในการประมวลผล 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสําหรับพิมพ์เอกสารที่เป็นสี และเครื่องพิมพ์สําหรับพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ขนาดกระดาษ A3 สําหรับพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้ความละเอียด ซึ่งเป็นกระดาษที่มีขนาดใหญ่ 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

/-4.อบต.ไผ่วง... 
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4. องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน อบต.ไผ่วง  องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่วง เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 
22,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท  
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,800 บาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดซึ่งมี
อายุการใช้งานมาหลายปี และไม่รองรับกับซอฟแวร์ใหม่ ๆ โดยติดต้ังใช้งานที่สํานักปลัด ส่วน
กองคลัง และส่วนการศึกษาฯ ส่วนเครื่องพิมพ์ Multifunction สําหรับพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และ
รองรับการใช้งานการถ่ายเอกสาร สแกน และแฟกซ์   

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ 
ผู้แทน อบต.หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
21,000 บาท สําหรับใช้งานที่กองช่างและกองคลัง ให้การจัดทําเอกสารราชการต่าง ๆ งาน
เขียนแบบ การบันทึกข้อมูลในระบบ ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศ งานจัดเก็บข้อมูล งาน
การเงินและบัญชี เป็นต้น 

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

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,900 บาท  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

6. เทศบาลตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง  
ผู้แทน ทต.ทางพระ เทศบาลตําบลทางพระ เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 
22,000 บาท 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท 

/-3)เครื่องสํารองไฟฟ้า... 
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3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท  
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 3,300 บาท 
6) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,100 บาท เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น สําหรับใช้งานที่สํานักปลัด
และกองการศึกษา 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

7. องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ อําเภอป่าโมก  
ผู้แทน อบต.นรสิงห์ องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 
22,000 บาท 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท  
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,800 บาท สําหรับใช้งานที่สํานักปลัดและส่วนโยธา เนื่องจากเดิมมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยจัดหาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล งาน
การคํานวณและประมวลผล งานด้านเอกสารต่าง ๆ  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

8. องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก 
ผู้แทน อบต.สายทอง องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 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 3,200 บาท  
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด และให้เพียงพอกับจํานวน
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น โดยนําไปใช้ในงานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) ระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และ
โปรแกรมอื่น ๆ 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

9. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา 
ผู้แทน อบต.บ้านพราน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 
22,000 บาท สําหรับใช้งานในส่วนโยธา เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และมีจํานวน
บุคลากรเพิ่มขึน้ 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จาํนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
12,000 บาท สําหรับใช้งานในส่วนโยธา และส่วนการศึกษา เนื่องจากเครื่องเดิมมีอายุการใช้
งานมานาน การซ่อมแซมไม่คุม้ค่ากับงบประมาณ และปัจจบัุนต้องรายงานสภาพปัญหาต่าง ๆ 
ในเขตรับผิดชอบเป็นภาพสีทั้งหมด 

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

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,000 บาท  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

10. เทศบาลตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้ 
ผู้แทน ทต.สามโก้  เทศบาลตําบลสามโก้ เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 

10.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 16,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 ชุด ราคา 7,900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,100 บาท สําหรับใช้ในงานบันทึกข้อมูล สปสช. ในระบบสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยติดต้ังใช้งานที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

10.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร จํานวน 1 รายการ คือ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 16,000 บาท เพื่อใช้ใน
งานจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับชําระค่าน้ํา จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน
ด้านน้ําประปา โดยติดต้ังใช้งานในส่วนกิจการประปา 

 
 
 

/-เลขานุการ... 



 
 

-๘-

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติทั้ง 2 โครงการแล้ว พบว่าโครงการที่ 1 
คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ส่วนโครงการที่ 2 
คุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ แต่ราคาที่เสนอสูงกว่าเกณฑ์ราคากลางฯ ซึ่งราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ คือ 12,000 บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอในโครงการที่ 1 ส่วนโครงการที่ 2 ให้ปรับลดราคาในการจัดซื้อ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
11. องค์การบริหารส่วนตําบลอบทม อําเภอสามโก้ 

ผู้แทน อบต.อบทม องค์การบริหารส่วนตําบลอบทม เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 

3,800 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 7,900 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,900 บาท เพื่อใช้ในการจัดทําเอกสารราชการต่าง ๆ ของกองคลัง  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

12. องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอ่างทอง 
ผู้แทน อบต.ตลาดกรวด องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 
22,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 3,300 บาท 

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 
3,800 บาท 

4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,300 บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ของสํานักปลัด   

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

/-13.เทศบาลเมือง... 



 
 

-๙-

13. เทศบาลเมืองอ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง 
ผู้แทน เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 11 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) ตู้สําหรับจดัเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จํานวน 

1 ชุด ราคา 23,000 บาท 
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 1 

เครื่อง ราคา 24,000 บาท 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน 

32 เครื่อง ๆ ละ 9,100 บาท 
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 32 เครือ่ง ๆ ละ 3,200 บาท 
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท 
7) กล้องโทรทศัน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ความ

ละเอียด 3 ล้านพิกเซล จํานวน 20 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 
3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ซีซทีีวิลซิึ่ม ราคา 55,000 บาท 
- หจก.สามญัไฮเทคเอนจิเนียริ่ง ราคา 73,000 บาท 
- ร้านแอดวานซ์โซลูช่ันขอนแก่น ราคา 61,000 บาท 

8) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดสําหรับภายนอกอาคารแบบ Dome มุมมอง 180 องศา 
ความละเอียด 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป จํานวน 18 เครื่อง ไมม่ีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ 
เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ซีซทีีวิลซิึ่ม ราคา 91,000 บาท 
- หจก.สามญัไฮเทคเอนจิเนียริ่ง ราคา 62,000 บาท 
- ร้านแอดวานซ์โซลูช่ันขอนแก่น ราคา 68,000 บาท 

9) อุปกรณ์สําหรับบันทึกภาพแบบไอพี (Network Video Recorder) ขนาด 32 
ช่อง HDD 4 TB จํานวน 2 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 
ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ซีซทีีวิลซิึ่ม ราคา 220,000 บาท 
- หจก.สามญัไฮเทคเอนจิเนียริ่ง ราคา 197,500 บาท 
- ร้านแอดวานซ์โซลูช่ันขอนแก่น ราคา 200,000 บาท 

10) จอแอลอดีี 60 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ไม่มีคุณลกัษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ 
เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ซีซทีีวิลซิึ่ม ราคา 51,000 บาท 
- หจก.สามญัไฮเทคเอนจิเนียริ่ง ราคา 53,000 บาท 
- ร้านแอดวานซ์โซลูช่ันขอนแก่น ราคา 69,000 บาท 

11) อุปกรณแ์ปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จํานวน 32 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและ
ราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- หจก.ซีซทีีวิลซิึ่ม ราคา 7,800 บาท 
- หจก.สามญัไฮเทคเอนจิเนียริ่ง ราคา 5,500 บาท 
- ร้านแอดวานซ์โซลูช่ันขอนแก่น ราคา 8,000 บาท 

/-อุปกรณ์อ่ืน ๆ... 



 
 

-๑๐-

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
1) ตู้ใส่อุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมพัดลมครบชุด จํานวน 32 ตู้ ๆ ละ 2,500 บาท 
2) สายนําสญัญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร 12 core ราคา 

749,000 บาท 
3) สายแลน UTP CAT6E แบบภายนอกอาคาร ราคา 85,000 บาท 
4) กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณสายใยแก้วนาํแสง ราคา 25,000 บาท 
5) สายเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก สายเชื่อมต่อ UTP CAT6E อุปกรณ์หุ้มสายไฟเบอร์ออฟติก 

เสาตั้งกล้องพร้อมแขน Support ชุบการ์วไนท์ ราคา 76,000 บาท 
6) ชุดโต๊ะวางอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ 2 ชุด พร้อมเก้าอ้ีทํางาน 4 ชุด ราคา 26,000 บาท 
7) ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 32 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท 
8) ค่าแรงติดต้ัง ราคา 550,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,994,600 บาท เพื่อใช้ในการป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุข เพราะปัจจุบันการก่ออาชญากรรมในชุมชนนับวัน
จะเพิ่มขึ้น กําลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ จึงนําเทคโนโลยีมาเป็นตัวที่จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ
ขึ้น โดยการติดต้ังกล้องวงจรปิดครั้งนี้จะติดต้ังไว้ทั้งหมด 15 จุด ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อกวนอู 
ชุมชนวัดโล่สุทธาวาส ชุมชนสุทธาวาส ชุมชนตลาดหลวง ชุมชนตลาดหลวง 2 ชุมชนโรงเจ 
ชุมชนบ้านรอ ชุมชนบางแก้ว 2 ชุมชนวัดต้นสน ชุมชนชัยนําพัฒนา ชุมชนเฉลิมพระเกยีรติ 
ชุมชนวัดอ่างทอง ชุมชนทรัพย์สิน ชุมชนไลออนส์พัฒนา และชุมชนอ่างทองธานี 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 และเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2558 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

ประธาน  การติดต้ังกล้องวงจรปิดครั้งนี้ มีความซ้ําซ้อนกับระบบกล้องวงจรปิดของที่อ่ืนหรือไม่ 
ผู้แทนเทศบาลเมือง  ได้สํารวจพื้นที่ที่จะติดต้ังแล้ว พบว่าไม่ซ้ําซ้อนกับระบบกล้องวงจรปิดของหน่วยงานอื่น 
ผู้แทนโยธาธิการฯ  ระบบกล้องวงจรปิดเดิม ที่เคยขออนุมัติสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ และการจัดหาใหม่ครั้งนี้

เป็นการจัดหาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากระบบเดิมหรือไม่ 
ผู้แทนเทศบาลเมือง  การติดต้ังกล้องวงจรปิดครั้งนี้ เป็นการจัดหาใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่

มาใช้เป็นครั้งแรก โดยกล้องที่นํามาใช้เป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง ทําให้ราคาสูงกว่าเกณฑ์
ราคากลางที่กําหนด สามารถตรวจจับป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจน มีระบบที่สามารถประมวลผลได้
จากกล้องทุกตัวพร้อมกัน และสามารถเปิดดูได้จากเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone ซึ่งทําให้
สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการตรวจหาผู้กระทําผิด ซึ่งไม่
ซ้ําซ้อนกับระบบกล้องวงจรปิดเดิม โดยระบบกล้องวงจรปิดเดิมมีการใช้งานมานาน และมีหลาย
จุดที่ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง  
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