
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 4/2559 

วันพุธที ่7 กันยายน 2559  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง   ชั้น 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายสมฤกษ์  บัวใหญ่    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธานที่ประชุม 
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนลออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ  
3. นางสาวนุชยา  ไรวงษ์         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิริ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายการุณย์  บุญชูช่วย        แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   กรรมการ 
7. นางสุพิชญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร         แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
9. นางสาวภัทรทิยา  พนัสนอก แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นางณนธรส  หีบท่าไม้  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
11. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นายณรงค์  เอี่ยมลออ         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง             กรรมการ 
13. นายสง่า  ธีระนิธิ   แทน นายกเทศมนตรีต าบลม่วงเตี้ย  กรรมการ 
14. นายกิตติศักดิ์  งามข า  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช กรรมการ 
15. นายอาณัฐชัย  ไพลด า  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นางสาวปัญจรัตน์  วัฒนถาวร รก.หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวภูรดา  รัตน์ประสาทพร ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2. นายพัลลภ  วัฒนะชาติ  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นางธนาพัฒน์  ศรีช่วย  ผู้แทนเทศบาลต าบลศาลาแดง 
4. นางศิวาลัย  ภู่สุวรรณ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว 
5. นางพรพัสนันท์  เอี่ยมแสง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว 
6. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  ผู้แทนเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 
7. นางสาวศิรพิร  เรื่องลือ  ผู้แทนเทศบาลต าบลบางจัก 
8. นางพรพรรณ  ป้อมยุคล  ผู้แทนเทศบาลต าบลบางจัก 
9. นายรังสรรค์  โสพึ่งไทย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางจัก 
10. นางสาววราภรณ์  แต่งงาม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย 
11. นายจตุพล  พลตื้อ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย 
12. นายดณุปจักษ  คงพรมไทย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย 

/-13.นางศิริรัตน์... 



 

 
-๒- 

13. นางศิริรัตน์  ก๋งฉิน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่ไก่ 
14. นางธนิดา  รุจิกรกวิน  ผู้แทนเทศบาลต าบลไชโย 
15. นางสาวทิชากร  เขียวฉวี  ผู้แทนเทศบาลต าบลไชโย 
16. นางสุรีย์พร  นาคกุญชร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 
17. นางชนูทอง  ประชาชนะชัย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 
18. นายวีชญ์ภาส  ตระกูลภาสวิชญ์ ผู้แทนเทศบาลต าบลแสวงหา 
19. นายอัครพล  โอรสแก้ว  ผู้แทนเทศบาลต าบลแสวงหา 
20. นายตรีรัตน์  พึ่งเพชร  ผู้แทนเทศบาลต าบลม่วงเตี้ย 
21. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สนจ.อท 
22. นางนุชนาถ  ผดุงหัส  เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง      ติดราชการ 
2. นายทวีป  ทองเนื้อแปด       ติดราชการ 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สนจ.อท ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1320/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง โดยยกเลิกค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2026/2556 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2556 เพ่ือให้เกิดวามเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่เป็นไปตามกรอบ
แนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ยกเว้นต าแหน่งที่ให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ผู้แทนเทศบาลต าบล 1 ท่าน และผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล 
1 ท่าน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

  ส าหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4/2559  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2559 มีทั้งหมด 11 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข
ประการใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
 
 

 /-ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1  คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทองชุดใหม่ ประกอบด้วย 
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง     ประธาน 
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO)     รองประธาน 
3) ปลัดจังหวัดอ่างทองหรือผู้แทน    กรรมการ 
4) ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองหรือผู้แทน    กรรมการ 
5) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองหรือผู้แทน    กรรมการ 
6) พัฒนาการจังหวัดอ่างทองหรือผู้แทน     กรรมการ 
7) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองหรือผู้แทน  กรรมการ 
8) หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 

หรือผู้แทน 
9) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองหรือผู้แทน  กรรมการ 
10) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองหรือผู้แทน กรรมการ 
11) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองหรือผู้แทน  กรรมการ 
12) นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองหรือผู้แทน   กรรมการ 
13) นายกเทศมนตรีต าบลม่วงเตี้ยหรือผู้แทน   กรรมการ 
14) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราชหรือผู้แทน  กรรมการ 
15) สถิติจังหวัดอ่างทอง      กรรมการ 
16) นายทวีป  ทองเนื้อแปด     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
17) นายอาณัฐชัย  ไพลด า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
18) หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง    เลขานุการ 
19) ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
โดยมีหน้าที่ในการพิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบและบูรณาการโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 
ล้านบาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา และตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จ านวน 12 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดท าข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ (เอกสารแนบท้าย) เพ่ือประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. ส านักงานจังหวัดอ่างทอง  
ผู้แทน สนจ.อท  ส านักงานจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จ านวน 6 รายการ ได้แก่  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
เพ่ือใช้งานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ในการจัดท าแผนงบประมาณของจังหวัด จ านวน 2 เครื่อง 
และใช้งานที่กลุ่มงานอ านวยการ ในการจัดท าเอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ จ านวน 4 เครื่อง 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
16,000 บาท เพ่ือใช้งานที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ในการน าเสนอผลงานการประชุมนอก
สถานที่ 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท เพ่ือใช้งานที่กลุ่มงานอ านวยการ ในการน าเสนอผลงานการประชุม และการ
น าไปอบรมสัมมนานอกสถานที่ที่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทาง หรื อระบบที่ต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เป็นต้น 

4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท 
ใช้งานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้มีการใช้งานหลากหลายทั้งพิมพ์ ถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ 
และแฟกซ์ 

5) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 7 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท โดย
น าไปใช้ควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาครั้งนี้ 6 เครื่อง และกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
เดิมอีก 1 เครื่อง 

6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193,700 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

2. เทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน ทต.ศาลาแดง  เทศบาลต าบลศาลาแดง เสนอขออนุมัติ จ านวน 4 รายการ ได้แก ่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท น าไปใช้งานที่กองประปา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
 

/-3) ชุดโปรแกรม... 
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3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท 

4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 7,900 บาท น าไปใช้งานที่กองประปา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,900 บาท 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางฯ ส่วนราคาที่เสนอต่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด ซึ่งราคาตามเกณฑ์
ราคากลางฯ คือ 7,900 บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข้อง 
 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว อ าเภอเมอืงอ่างทอง  

ผู้แทน อบต.ป่างิ้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว เสนอขออนุมัติ จ านวน 3 รายการ ได้แก ่
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 

29,000 บาท เพ่ือน าไปใช้งานที่กองช่าง ในการจัดท าเอกสารราชการและงานเขียนแบบด้วย
โปรแกรม AutoCAD 

2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท เพ่ือ
น าไปใช้งานที่กองช่าง จ านวน 1 เครื่อง ควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อครั้งนี้ และใช้งานที่
กองคลัง จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,200 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มตทิี่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

4. เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.วิเศษไชยชาญ เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ เสนอขออนุมัติ จ านวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ์ 

Multifunction ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
17,000 บาท เพ่ือใช้ในการจัดท าเอกสารราชการต่าง ๆ ของส านักปลัดเทศบาล และการ
จัดท าสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจการของเทศบาล 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

/-5.ทต.บางจัก... 
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5. เทศบาลต าบลบางจัก อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
ผู้แทน ทต.บางจัก  เทศบาลบางจัก เสนอขออนุมัติ จ านวน 4 รายการ ได้แก ่

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
29,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท  
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ราคา 

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,300 บาท เพ่ือน าไปใช้ในงานพัสดุของกองคลัง  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

กรรมการจาก ทต.ม่วงเตี้ย  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ถ้าเปรียบเทียบ
กับเนื้องานของพัสดุแล้ว น่าจะเกินความจ าเป็น เห็นว่าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 น่าจะเพียงพอและเหมาะสมกับงานพัสดุมากกว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอาณัฐชัย) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เหมาะกับการใช้งาน
ประเภท Multimedia ภาพกราฟิกต่าง ๆ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
เหมาะกับการใช้งานด้านการค านวณ การประมวลผลต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับงานพัสดุมากกว่า 

เลขานุการ  ขอให้เทศบาลต าบลบางจักอธิบายเหตุผลความจ าเป็น และลักษณะการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ขอจัดซื้อครั้งนี้ 

ผู้แทน ทต.บางจัก   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อครั้งนี้ น าไปใช้ในงานระบบต่าง ๆ ของงานพัสดุ เช่น ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง e-GP , e-LAAS เป็นต้น การจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษี และการใช้งานโปรแกรม 
PhotoShop ในการจัดท าสื่อต่าง ๆ ของเทศบาล  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ โดยให้เทศบาลต าบลบางจักแก้ไขแบบรายงานขอจัดซื้อ โดยให้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นและลักษณะการน าไปใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ละเอียด ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการใหม ่และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลบางจัก อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

ผู้แทน อบต.บางจัก องค์การบริหารส่วนต าบลบางจัก เสนอขออนุมัติ จ านวน 2 รายการ ได้แก ่
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 

21,000 บาท เพ่ือใช้งานที่กองช่าง ส าหรับการจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีและงานทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.บางจัก 

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,800 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
/-7.อบต.ยางช้าย... 
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7. องค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย อ าเภอโพธิ์ทอง  
ผู้แทน อบต.ยางช้าย องค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย เสนอขออนุมัติ จ านวน 6 รายการ ได้แก ่

1) เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
เพ่ือใช้งานที่กองคลังและกองช่าง ส าหรับการจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษี และใช้งานที่กอง
การศึกษา ส าหรับการจัดท าเอกสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ 

2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เพ่ือใช้งานที่กอง
คลังและกองช่าง 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 3,700 บาท เพื่อใช้งานที่กองการศึกษา 

4) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท ส าหรับ
ใช้งานควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อครั้งนี้ จ านวน 3 เครื่อง และทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
จ านวน 2 เครื่อง 

5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท 

6) ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,200 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด  

กรรมการจาก ทต.ม่วงเตี้ย  ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน เป็นโปรแกรมประเภทใด 
ผู้แทน อบต.ยางช้าย  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปในตระกูลไมโครซอฟต์ ส าหรับใช้งานส านักงานด้านการจัดท า

เอกสารต่าง ๆ ซึ่งถูกลิขสิทธิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอาณัฐชัย) ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟต์เป็นชุดโปรแกรมระดับใด ถ้าระดับต้นส าหรับงาน

เอกสารธรรมดาราคาไม่เกิน 10,000 บาท แต่ถ้าระดับสูงราคาก็จะสูงกว่า 10,000 บาท ซึ่ง
คงซ้ือไม่ได้ เลยอยากทราบว่าชุดโปรแกรมจัดการส านักงานน าไปใช้งานระดับใด 

กรรมการจากพัฒนาชุมชน สนับสนุนในการจัดซื้อโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แต่อยากทราบ
แนวทางในการจัดซื้อในครั้งต่อไปว่าถ้าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานควบคู่ด้วยเหมือนชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือไม่ 

กรรมการจาก ทต.ม่วงเตี้ย  เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศถึงการจัดซื้อ
ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานถึงความเหมาะสมกับการจัดซื้อเพ่ือน าไปใช้งานในส านักงาน แล้ว
จ าเป็นต้องจัดซื้อควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหรือไม่ 

กรรมการจากเทศบาลเมือง เนื่องจาก อบต.ยางช้าย เป็นหน่วยงานแรกที่ขอจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ซึ่งเป็นข้อดีในการใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณจึงสนับสนุนให้ใช้โปรแกรมฟรีที่ถูกกฎหมาย 

ประธาน  ให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับชุด
โปรแกรมจัดการส านักงานว่ามีโปรแกรมฟรี  (Open Source) ให้หน่วยงานราชการใช้งาน
หรือไม่ แล้วมาน าเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางการใช้งานและสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการใช้งานโปรแกรมฟรีที่ถูกกฎหมาย และเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ 

 
/-มติที่ประชุม... 



 

 
-๘- 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอโดยให้จัดซื้อได้ในคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด ในรายการที่ 4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และรายการที่ 6 ชุด
โปรแกรมจัดการส านักงาน และให้ อบต.ยางช้าย แก้ไขแบบรายงานขอจัดซื้อ โดยให้ระบุ
รายละเอียดการน าชุดโปรแกรมจัดการส านักงานไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาครั้งนี้ 
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการใหม่ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยยึด
ประโยชน์ของทางราชการ 

 

8. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่ไก่ อ าเภอโพธิ์ทอง 
ผู้แทน อบต.หนองแม่ไก ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่ไก ่เสนอขออนุมัติ จ านวน 3 รายการ ได้แก ่

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท เพ่ือใช้งานที่ส านักปลัด ในการจัดท าเอกสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ 

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
3,800 บาท 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เพ่ือใช้งานที่กองคลัง 

4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 7,900 บาท 

5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท 
6) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,800 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

9. เทศบาลต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
ผู้แทน ทต.ไชโย  เทศบาลต าบลไชโย เสนอขออนุมัติ จ านวน 1 รายการ คือ คือ เครื่องสแกนเนอร์ 

ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท เพ่ือใช้ในงานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งาน
ธุรการต่าง ๆ งานบริการประชาชนของเทศบาล  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
   
 

 
 /-10.ทต.แสวงหา... 
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10. เทศบาลต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา 
ผู้แทน ทต.แสวงหา  เทศบาลต าบลแสวงหา เสนอขออนุมัติ จ านวน 4 รายการ ได้แก ่

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
29,000 บาท เพ่ือใช้งานที่กองช่าง ส าหรับการเขียนแบบงานก่อสร้าง งานประมาณราคา
โครงการก่อสร้าง และใช้งานโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 

2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
8,500 บาท 

3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท เพ่ือ
ส ารองไฟฟ้ากรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ส ารองไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ทีจ่ัดซื้อครั้งนี้  

4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ราคา 
3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,100 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
11. เทศบาลเมืองอ่างทอง 

ผู้แทนเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
11.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล 1  

วัดต้นสน ปีการศึกษา 2559 สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 15 เครื่อง ๆ ละ 

16,000 บาท เพ่ือใช้ในงานธุรการของโรงเรียน จ านวน 5 เครื่อง และส าหรับนักเรียน จ านวน 
10 เครื่อง 

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 ชุด 
ชุดละ 3,800 บาท 

3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
โดยใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อครั้งนี้ ของงานธุรการโรงเรียน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 313,000 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

/-11.2 โครงการ... 
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ผู้แทนเทศบาลเมือง  11.2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
24,000 บาท 

2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 

16,000 บาท 
4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ analog หรือดีกว่า ส าหรับติดตั้งภายนอก

ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล หรือดีกว่า จ านวน 8 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและราคาตาม
เกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- บริษัท พี.เอ ราคา 5,900 บาท 
- บริษัทนวคุณ ราคา 5,500 บาท 
- หจก.มหาชัยไอที ราคา 5,900 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
1) สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร 12 core จ านวน 120 

เมตร ๆ ละ 30 บาท 
2) สาย LAN UTP CAT6E แบบภายนอกอาคาร จ านวน 50 เมตร ๆ ละ 40 บาท 
3) อุปกรณ์เชื่อมต่ออ่ืน ๆ ภายในระบบ เช่น สายเชื่อมต่อ UTP CAT6E  , อุปกรณ์หุ้ม

สายไฟเบอร์ออฟติก เป็นต้น จ านวน 1 ชุด ราคา 300 บาท 
4) Harddik 4 TB จ านวน 1 ตัว ราคา 6,900 บาท 
5) จอ LED TV 40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ราคา 15,900 บาท 
6) ค่าแรงติดตั้ง ราคา 1,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอาณัฐชัย) ในส่วนของค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดูแล้วมีราคาไม่เหมาะสม คิดว่าไม่
สามารถจัดจ้างได้ ขอให้เทศบาลเปลี่ยนแปลงเป็นจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง จะเหมาะสมกว่า 

ผู้แทนเทศบาลเมือง  กรณีขอจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ analog หรือดีกว่า ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร จ านวน 8 เครื่อง ราคากลางเมื่อเทียบ 3 ร้านค้า ได้ที่ราคา 5,900 บาท โดยมีร้านค้า
เสนอราคากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี จ านวน 2 ร้าน และเสนอแบบ analog จ านวน 1 
ร้าน ทางเทศบาลสามารถจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีได้หรือไม่ ในราคาที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ICT  

ประธาน  เนื่องจากเทศบาลได้เขียนขออนุมัติว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ analog หรือดีกว่า    
ค าว่าหรือดีกว่านี้เป็นเหมือนเปิดกว้างให้หน่วยงานจัดซื้ออุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าที่ตั้งไว้อยู่
เดิมแล้ว ขอทราบความรู้ว่าแบบไอพีดีกว่าแบบ analog อย่างไร 

 
 
 

/-ผู้ทรงคุณวุฒิ... 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอาณัฐชัย) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีต่างกับแบบ analog ตรงที่ชนิดไอพีอุปกรณ์จะ
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย สามารถเปิดดูภาพทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สะดวก ซึ่งแบบ analog จะต้องดูที่ตัวควบคุมเท่านั้น ส่วน
ในเรื่องของการจัดซื้อถ้าเปลี่ยนแปลงจากแบบ analog เป็นชนิดไอพี ควรดูที่ความละเอียดของ
ตัวกล้องว่าเท่ากันหรือดีกว่าหรือไม่  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้เทศบาลแก้ไขแบบรายงานขอจัดซื้อในส่วนของรายการ
ขอจัดซื้อ ข้อ 4) แก้ไขเป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ analog หรือดีกว่า ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล หรือดีกว่า พร้อมค่าติดตั้ง และการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

ผู้แทนเทศบาลเมือง  11.3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ณ สวนสุขภาพและสวนน้ าเฉลิม
พระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 7 รายการ ได้แก่ 

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร แบบที่ 1 จ านวน 2 ชดุ ๆ ละ 36,000 บาท 

2) อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
24,000 บาท 

3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท 
4) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 

จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,100 บาท 
6) ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) 

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท 
7) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor 10/100) 

จ านวน 2 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 
- ร้านธันว์วิทยุ ราคา 6,500 บาท 
- หจก.เดอะโฟกัสซิสเท็ม ราคา 6,400 บาท 
- บจก.โปรซีเคียวเซ็นเตอร์ ราคา 6,800 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
1) ระบบสายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร 6 core จ านวน 

500 เมตร ๆ ละ 30 บาท 
2) สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร UTP CABLE จ านวน 200 เมตร ๆ ละ 22 บาท 
3) สายไฟฟ้า VCT ขนาดไมน่้อยกว่า 2x2.5 mm. จ านวน 50 เมตร ๆ ละ ราคา 20 บาท 
4) Harddik 3 TB จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท 
5) จอแสดงภาพ LED TV ขนาด 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 

พิกเซล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 13,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,400 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
/-12.อบต.ราชสถิตย์... 



 

 
-๑๒- 

12. องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
ผู้แทน อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ เสนอขออนุมัติ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 

2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด ราคา 36,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,000 บาท ซึ่งเป็นราคาพร้อมค่าติดตั้ง โดยการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดครั้งนี้ เป็นการจัดซื้อเพ่ิมเติมของระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก าหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการท่ีเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 - ไม่มี 

 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 

         ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 
 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวปัญจรัตน์  วัฒนถาวร) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง 


