
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 1/2557 

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง  ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายปัญญา  งานเลิศ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   รองประธาน 
2. นายไพบูลย์  ศภุบุญ       แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางจารุวรรณ  มั่นใจ         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์  แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายสมชาย  ไพรวรรณ         แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นายสมนึก  มลูรักษา  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและ บรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นายอําพล  จุมังมอ  สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นางประคอง  ทองบ่อ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นายวรดี  ชินคชบาล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง   กรรมการ 
11. นางสาวพรทิพย์   มีศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นายณัฐพงษ์  ศรีสว่าง         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
13. พ.จ.อ.ไชยรัตน์  วรรณอุบล แทน นายกเทศมนตรีตําบลวิเศษไชยชาญ  กรรมการ 
14. นายพิพัฒน์  เลิศรัตนธารา          แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลวังน้ําเย็น กรรมการ 
15. นางปิยนันท์  ปันกอ  แทน หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดอ่างทอง  เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอมรา  รองรัตน    ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2. นายโสภณ  เครือแก้ว    ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นายธเนศ  อารีย์รักษ ์  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโพสะ 
4. นายธนพล  ปรุงสุข  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโพสะ 
5. นางสาวกาญจนา  ป่ินเพ็ชร์   ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
6. นางยุภา  นาเลิศ   ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
7. นางกาญจนา   ผลสันต์  ผู้แทนเทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา 
8. นางสาวนัธรา  สงวนโสภณ   ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
9. นางสาวประภัสสร  เพ็ชร์ประภา ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 
10. นางสุชญา ทองเดือน    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่ีล้น 
11. นางสาวจิดารา  แก้วมณี    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่ีล้น 
12. นางสาวสุวราภรณ์  คุ้มพม่า   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว 
13. นางสาวมาลัย  บําเน็ต  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว 
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14. นายวีรภัทร  พุ่มพวง    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา 
15. นางสาวฐิติรัตน์  เผือกเหลือง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา 
16. นางสาวเมลดา  เฉลยจรรยา   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช 
17. นางน้ําทิพย์  พิสมัย    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช 
18. นายณัฐวุฒิ  โชติกําจรเวช  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสด็จ 
19. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์
20. นางพรพัสนันท์  เอี่ยมแสง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
21. นางสาวบุญญฤทธิ์  ภู่ระย้า ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
22. นางอัจฉรา  โพธ์ิศรีนาค  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
23. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
24. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
25. นายกฤตพัฒน์  ล้านแก้ว  นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงาน สนจ.อท 
26. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทอง มีคําสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2026/2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 

แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง โดยยกเลิกคําสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 403/2553 ลงวันที่ 
12 เมษายน 2553 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่เป็นไปตามกรอบ
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ยกเว้นตําแหน่งที่ให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ได้แก่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ผู้แทนเทศบาลตําบล 1 ราย และผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 1 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2026/2556 ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2556 เป็นการประชุมครั้งแรก ไม่มีรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
หน.สนจ.อท  3.1 เรื่องกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ 2557 
 จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและกําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการเสนอ
โครงการให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยกําหนดเป็นรายไตรมาส รวม 4 ครั้ง ดังนี้ 

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 56) 
  - กําหนดประชุมฯ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 
  - กําหนดเสนอโครงการฯ 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 56 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 57) 
  - กําหนดประชุมฯ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
  - กําหนดเสนอโครงการฯ 18 พ.ย. 56 – 14 ก.พ. 57 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 57) 
  - กําหนดประชุมฯ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 
  - กําหนดเสนอโครงการฯ 17 ก.พ. – 15 พ.ค. 57 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 57) 
  - กําหนดประชมุฯ ช่วงเดือนสิงหาคม 2557 
  - กําหนดเสนอโครงการฯ 16 พ.ค. – 15 ส.ค. 57 

ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2556 และได้นําเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง หัวข้อ “ โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์” (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
หน.สนจ.อท   4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 14 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพิจารณาคุณลักษณะ 
1 สํานักงานที่จังหวัดอ่างทอง 

- โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่ อสาร เพื่ อการบริห าร
จั ดการยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัดอ่างทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 120,000 บาท 

  

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 1 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาคณุลักษณะ

2 เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 
Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 19,900 บาท 

3. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสารทั่วไป 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 3,200 บาท 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 2,400 บาท 

5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 5,300 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 39 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 45 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 28 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 

3 เทศบาลตําบลโพสะ 
- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
โน้ต บุ้คและเครื่ องพิม พ์ 
สําหรับกองคลัง 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 19,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 10 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 

4 เทศบาลวิเศษไชยชาญ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 1,700 บาท 

3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน  1 ชุด ราคา 
3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 56 

5 เทศบาลไผ่ดําพัฒนา 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
อ่ืน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 14,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จาํนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
4,300 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 

6 อบต.ย่ีล้น 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์  ประจํ า ปี 
2557 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 14,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 19,000 บาท 

3. เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรบังานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 27,000 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จาํนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
4,300 บาท 

5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 10 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 34 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 

   
 
 

 /-อบต.อ่างแก้ว... 



 -๕-
   

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาคณุลักษณะ
7 อบต.อ่างแก้ว 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของส่วนการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จาํนวน 
4 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 

8 อบต.บางระกํา 
- โ ค ร งก า รซื้ อ ค รุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 14,000 บาท 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 

5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 4,200 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 35 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 

9 เทศบาลตําบลป่าโมก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 
Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 19,900 บาท 

3. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสารทั่วไป 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 3,200 บาท 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 2,400 บาท 

5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 5,300 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 39 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 45 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 28 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 

10 อบต.เอกราช 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 1,700 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ  51 

  
 
 

     
  /อบต.บางเสด็จ... 



 -๖-
ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาคณุลักษณะ
11 อบต.บางเสด็จ 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 1,700 บาท 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,500 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 4,200 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 

12 อบต.นรสิงห์ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรบังานประมวลผล 
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 27,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

13 อบต.ราชสถิตย์ 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 14,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท 

3. เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรบังานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 27,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 

14 อบต.บ้านพราน 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า
คอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ 
เครื่องสํารองไฟฟ้า และ
เครื่องพิมพ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 
หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 14 แห่ง มีมติเห็นชอบ
โครงการฯ ทั้ง 14 แห่ง ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

1 สํานักงานที่จังหวัดอ่างทอง 
- โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่ อการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดอ่างทอง 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
120,000 บาท 

  

 
         /-เทศบาลเมืองอ่างทอง... 

 



 -๗-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

2 เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 

5 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 20 
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 
(35 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,900 บาท 

3. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 3,200 บาท 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,400 บาท 

5. เครือ่งสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,300 บาท
3 เทศบาลตําบลโพสะ 

- โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและ 
เครื่องพิมพ์ สําหรับกองคลัง 

2 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง    
เครื่องละ 19,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 

4 เทศบาลวิเศษไชยชาญ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน  1 
เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,700 บาท
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน  1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
5 เทศบาลไผ่ดําพัฒนา 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ พ ร้ อ ม
อุปกรณ์อ่ืน 

2 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
14,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จาํนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

6 อบต.ย่ีล้น 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจํา ปี 
2557 

5 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
14,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 19,000 บาท 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง 
ราคา 27,000 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จาํนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท

7 อบต.อ่างแก้ว 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอม พิ ว เ ตอร์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ข อ ง ส่ ว น ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จาํนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
4,200 บาท 

         /-อบต.บางระกํา... 



 -๘-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

8 อบต.บางระกํา 
- โครงการซื้ อครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

5 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
14,000 บาท 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 12,000 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 

5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
4,200 บาท 

9 เทศบาลตําบลป่าโมก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 

5 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 20 
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 
(35 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,900 บาท 

3. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 3,200 บาท 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,400 บาท 

5. เครือ่งสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,300 บาท
10 อบต.เอกราช 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง 

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,700 บาท
11 อบต.บางเสด็จ 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,700 บาท
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 

1 เครื่อง ราคา 3,500 บาท 
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

4,200 บาท 
12 อบต.นรสิงห์ 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 27,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

         
 
 

 /-อบต.ราชสถิตย์... 
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