
รายงานการประชุม 
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการการบรหิารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย จังหวดัอา่งทอง 
ครั้งที่ 2/2556 

วันอังคารที่  26  มีนาคม  2556    เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุวิเศษชัยชาญ  ชัน้ 2   ศาลากลางจงัหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายวิศว   ศะศิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธาน 
2. นายนลิน    ต้ังประสิทธ์ิ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   รองประธาน 
3. นายวิศิษฐ   ครูัตนเวช      ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
4. นายต่อลาภ   เลขธรากร         ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
5. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
6. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
7. นายการุณย์  บุญชูช่วย         แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
8. นางสาวกอบแก้ว   พยอมสินธ์ุ      แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและ บรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
9.  นางสาวมณีรัตน์  เสนทับพระ แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
10.  นายโสภณ  เหมือนแก้ว        แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
11.  นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง  กรรมการ 
12.  นางสาวพรทิพย์   มสีมศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
13.  นายณัฐพงษ์  ศรีสว่าง         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
14.  นายปรีชา   มดแสง  อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  กรรมการ 
15.  นายเบญจพล   เปรมปรีดา หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
16.  นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.อท ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนละออ ผู้แทน ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
2. นายฉัตรชัย  เย็นทรวง  ผู้แทน อําเภอเมืองอ่างทอง 
3. นายนิทัศน์   กลัดแก้ว  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
4. นายดิเรก  สุขศิริ   ผู้แทน เทศบาลเมืองอ่างทอง 
5. นางณัฐิตา  นิติพงษ์ศรี  ผู้แทน เทศบาลเมืองอ่างทอง 
6. นายภัทรนาถ   ชัชวาลย์  ผู้แทน เทศบาลตําบลศาลาแดง 
7. นางสาวตรงพร  อยู่ไกล  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว 
8. นางสาวฐิตาภา  โอฬารวัช  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว 
9. นายทรรศน์เธียร  ณฐัทรณ ์ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ 
10. นางสาวรุ่งนภา   ทองธรรมชาติ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ 
11. นางสุพัตรา   บริบาล    ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 
12. นางสาวกัลยกร  วิหกเหิน  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 
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13. นางอริศรา   คาํมูล  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว 
14. นางรัตนาภรณ์  ยินดี  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด 
15. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเวศน์ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด 
16. นางสินีนาฏ  ปรีชาจารย์  ผู้แทน เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
17. นางสาวกาญจนา  ป่ินเพ็ชร์ ผู้แทน เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
18. นางกาญจนา   ผลสันต์  ผู้แทน เทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา 
19. นางสาวเบญจมาภรณ์  เกษสังข์ ผู้แทน เทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา 
20. นางปิ่นฤทัย  พวงพิกุล  ผู้แทน เทศบาลตําบลห้วยคันแหลน 
21. นางสุทธิรักษ์  ศรีโสภา  ผู้แทน เทศบาลตําบลบางจัก 
22. นายธราธร  เจริญผล  ผู้แทน เทศบาลตําบลสาวร้องไห้ 
23. นางสาวคุณากร  โตเกิด  ผู้แทน เทศบาลตําบลม่วงเตี้ย 
24. นายธานี  สิทธิโชค  ผู้แทน เทศบาลตําบลท่าช้าง 
25. นางสาวน้ําฝน  สถิตพงศ์  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลศาลเจ้าโรงทอง 
26. นางสาวนิตยา  พันธ์ุลูกฟัก ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก 
27. นางเบญจวรรณ  เมืองเชียงหวาน ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว 
28. นายพิษณุพงษ์  พุ่มมาก  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่วง 
29. นางสาวศรีไพร  แก้วศร ี  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
30. นางสุชญา   ทองเดือน  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลย่ีล้น 
31. นางสาววีรนุช   แก้วมณ ี  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลย่ีล้น 
32. นางสาวสรัญญา  หลักดีมทีรพัย์ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่จําศีล 
33. นางศิริขวัญ  นอ้ยศรี    ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาก 
34. นายศรายุทธ   แสงนาค  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
35. นายชัยพร   คาํแก้ว  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
36. นางวนิดา   ผึ้งอินทร์  ผู้แทน เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
37. นางสาวกนกนาถ   คงสืบชาติ  ผู้แทน เทศบาลตําบลทางพระ 
38. นางธัญญารัตน์  วรรณทอง ผู้แทน เทศบาลตําบลโคกพุทรา 
39. นายราชันต์   วรรณโต  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่ไก่ 
40. นางสาวเนาวรัตน์  อินทปัก ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว 
41. นางสาวสุวราภรณ์  คุ้มพม่า ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว 
42. นางสุพรรณนา  ทิมาภรณ ์ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ 
43. นางสาวทัศนา  สุดใจ  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย 
44. นางชลิตา  มายะมาลย์  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย 
45. นางนันท์นภัส  เอนก  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลอินทประมูล 
46. นางสาวปวีณา  แก้วกําเนิด ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา 
47. นางพิกุล  เทพดวงแก้ว  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ 
48. นายศรายุทธ  มีทรัพย ์  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบางเจ้าฉ่า 
49. นายสมชัย  สนุทรเมฆินทร ์ ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 
50. นางสาวนิชชา  สงวนโสภณ ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 
51. นางสาวสาธิกา  ดวงประภา ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
52. นางวรัชญา  ลิ้มเจริญ  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
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53. นายเฉลิมพล  พูลเพ็ชร  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
54. นายวงศ์สถิต  ลายหลัง  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
55. นายชวดล  ทองเดือน   ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโรงช้าง 
56. นายโชคชัย  สุวรรณประดิษฐ์ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช 
57. นางสาวเมลดา  เฉลยจรรยา ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช 
58. นางศจีภา   พวงมาลัย  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโผงเผง 
59. นางปัทมา   ดําสนิท  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโผงเผง 
60. ว่าที่ ร.ท.อริยวรรธต์  หนุมาร ผู้แทน เทศบาลตําบลไชโย 
61. นายศราวุธ  ตางาม  ผู้แทน เทศบาลตําบลไชโย 
62. นางสุรีย์พร  นาคกุญชร  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
63. นางสาวจารุวรรณ  ทองศักด์ิ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช 
64. นางจันทภรณ์  โสจะ  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธ์ิ 
65. นายสมหมาย  ไกรลักษณ ์ ผู้แทน เทศบาลตําบลแสวงหา 
66. นางสาวกรรณิกา  ภู่ประดับ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น 
67. นางสาวชิสา  โรจนบวร  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
68. นายเทิดทูน  แพทย์หลักฟ้า ผู้แทน เทศบาลตําบลสามโก้ 
69. นางสาวกัลยา  บุตรนิล  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิม่วงพันธ์ 
70. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
17. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
18. นายกฤตพัฒน์  ล้านแก้ว  นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงาน สนจ.อท 
19. นางสาวกฤติยาพร  จันทรแ์ก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
20. นางสมใจ  ศรปีระมัย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 
2. ผู้แทนเทศบาลตําบลศาลาแดง   ติดราชการ 
3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว  ติดราชการ 
4. ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
5. ผู้แทนเทศบาลตําบลรํามะสัก 
6. ผู้แทนเทศบาลตําบลเกษไชโย 
7. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคําหยาด 
8. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 
9. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลแสวงหา 
10. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอบทม 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 
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ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีคําสั่งที่ 403/2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 แต่งต้ัง

คณะกรรมการการบริหารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ ของหน่ วยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
และผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดและสถิติจังหวัด เป็นกรรมการ และหัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบและบูรณาการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 
2555 มีทั้งหมด 4 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข ขอให้
แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ เพื่อแก้ไขต่อไป 

มตทิีป่ระชุม      ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 
ธันวาคม 2556 

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
หน.สนจ.อท  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัด

การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
และสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาปฐมวัย  โดยจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จํานวน 147 แห่ง ๆ ละ 26,000 บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 
3,822,000 บาท ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้เร่งรัดดําเนินการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ตามนโยบายดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
หน.สนจ.อท 4.1 เรื่ องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 59 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ  

 

 

/-ลําดับ... 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
1 ที่ทําการปกครองจังหวัด 

อ่างทอง 
1) เครื่องแท็บเล็ต จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
๒๓,๕00 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล  จํ านวน  1  เ ค รื่ อ ง  ร าคา 
26,500 บาท 

เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทย 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 12 

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ่างทอง 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,400 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 

3 อําเภอเมืองอ่างทอง 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 4,300 บาท 
3) สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 1,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 35 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 

4 ทต.ศาลาแดง  
อ.เมืองอ่างทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

5 อบต.ป่าง้ิว 
อ.เมืองอ่างทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

6 อบต.หัวไผ่ 
อ.เมืองอ่างทอง 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
1,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 5,4๐๐ บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 

7 อบต.จําปาหล่อ 
อ.เมืองอ่างทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

8 อบต.ย่านซื่อ 
อ.เมืองอ่างทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

9 อบต.คลองวัว 
อ.เมืองอ่างทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 
บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

 
 

/-10.อบต.ตลาดกรวด... 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
10 อบต.ตลาดกรวด 

อ.เมืองอ่างทอง 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 31,000 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 4,3๐๐ บาท 
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 35 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 

11 ทต.วิเศษไชยชาญ 
อ.วิเศษชัยชาญ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๒ จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๑,000 บาท 
๒) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) 
ขนาด ๑๖ ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
2,400 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐00 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดํา 
จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท 
๕) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 
 จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท 
๖) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ ชุด ชุดละ 
๓,๘๐๐ บาท 
๗) ชุดโปรแกรมสํานักงานพร้อมแผ่น CD-ROM
จํานวน ๑ ชุด ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถาน 
ธนานุบาล จํานวน ๑ ชุด 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 29 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 33 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 38 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 55 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 57 
 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ 3 
รายการ ดังนี้ 
1) บรษิัท โปรไอ.ที.ลิ้งค ์จํากัด 
ราคา 135,000 บาท 
2) บรษิัท เกรทเตอร์เทค จํากัด 
ราคา 140,000 บาท 
3) บริษัท พีเอสบิซิเนส ซิสเต็ม 
จํากัด ราคา 150,000 บาท 

 
/-11.ทต.วิเศษไชยชาญ... 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
11 ทต.วิเศษไชยชาญ 

อ.วิเศษชัยชาญ 
9) Modem แบบ Wireless ADSL Router 
จํานวน ๑ ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
10) Anti Virus Software 3 User จํานวน ๑ 
ชุด 

เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน  เปรียบเทียบ  3 
รายการ ดังนี้ 
1) บริษัท โปรไอ.ที.ลิ้งค์ จํากัด 
ราคา 2,000 บาท 
2) บริษัท เกรทเตอร์เทค จํากัด 
ราคา 1,600 บาท 
3) บริษัท พีเอสบิซิเนส ซิสเต็ม 
จํากัด ราคา 2,000 บาท 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน  เปรียบเทียบ  3 
รายการ ดังนี้ 
1) บริษัท โปรไอ.ที.ลิ้งค์ จํากัด 
ราคา 10,000 บาท 
2) บริษัท เกรทเตอร์เทค จํากัด 
ราคา 1๐,000 บาท 
3) บริษัท พีเอสบิซิเนส ซิสเต็ม 
จํากัด ราคา 1๐,000 บาท 

12 ทต.ไผ่ดําพัฒนา 
อ.วิเศษชัยชาญ 

1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 24,000 บาท 
2) จอคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
3,100 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 47 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

13 ทต.ห้วยคันแหลน 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

14 ทต.บางจัก 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

15 ทต.สาวร้องไห้ 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

16 ทต.ม่วงเตี้ย 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

17 ทต.ท่าช้าง 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

18 อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

19 อบต.บางจัก 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่ องคอมพิวเตอร์สํ าหรับศูนย์ เ ด็กเล็ก 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

/-20.อบต.หลกัแก้ว... 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
20 อบต.หลักแก้ว 

อ.วิเศษชัยชาญ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

21 อบต.ไผ่วง 
อ.วิเศษชัยชาญ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 31,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ A3 อิงเจ็ทปริ้นเตอร์ สีและ 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 13,000 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ GIS ข้อ 5.2 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

22 อบต.หัวตะพาน 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่
1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

23 อบต.ย่ีล้น 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

24 อบต.ไผ่จําศีล 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

25 อบต.คลองขนาก 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

26 อบต.ตลาดใหม่ 
อ.วิเศษชัยชาญ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 1
เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

27 ทต.โพธ์ิทอง 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

28 ทต.ม่วงคัน 
อ.โพธ์ิทอง 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 4,3๐๐ บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท 
(5) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
3,100 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 35 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 47 

29 ทต.ทางพระ 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

30 ทต.รํามะสัก 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

31 ทต.โคกพุทรา 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
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32 อบต.หนองแม่ไก่ 

อ.โพธ์ิทอง 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

33 อบต.อ่างแก้ว 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

34 อบต.องครักษ์ 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับศูนย์ เ ด็กเล็ก 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

35 อบต.ยางช้าย 
อ.โพธ์ิทอง 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000
บาท 
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 12 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

36 อบต.อินทประมูล 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

37 อบต.บางระกํา 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

38 อบต.คําหยาด 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

39 อบต.บางพลับ 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

40 อบต.บางเจ้าฉ่า 
อ.โพธ์ิทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

41 ทต.ป่าโมก 
อ.ป่าโมก 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

42 อบต.สายทอง 
อ.ป่าโมก 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,900 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
13,000 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 4,300 บาท 
5 )  เครื่ อ งพิม พ์ชนิด เล เซอร์ /ชนิด  LED 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 38 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 35 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 41 
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42 อบต.สายทอง 

อ.ป่าโมก 
6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (สําหรับศูนย์เด็กเล็ก) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

43 อบต.โรงช้าง 
อ.ป่าโมก 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จํานวน 1
เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

44 อบต.เอกราช 
อ.ป่าโมก 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา  28,000 บาท
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(25 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 
5) เครื่องพิมพ์ ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน  เปรียบเทียบ  3 
รายการ ดังนี้ 
1) Epson Laser EPL N2500
ราคา 47,850 บาท 
2) HP 5200L Laser Jet 
ราคา 41,000 บาท 
3) Fuji Xerox Dp3055-s 
ราคา 40,850 บาท 

45 อบต.โผงเผง 
อ.ป่าโมก 

เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

46 ทต.ไชโย 
อ.ไชโย 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 1
เครื่อง ราคา 25,0๐๐ บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 12 

47 ทต.เกษไชโย 
อ.ไชโย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

48 อบต.ราชสถิตย์ 
อ.ไชโย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
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49 อบต.เทวราช 

อ.ไชโย 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,4๐๐ บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที ) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
3,600 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 

50 อบต.ชัยฤทธ์ิ 
อ.ไชโย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

51 ทต.แสวงหา 
อ.แสวงหา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 1
เครื่อง ราคา 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

52 อบต.วังน้ําเย็น 
อ.แสวงหา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

53 อบต.สีบัวทอง 
อ.แสวงหา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

54 อบต.จําลอง 
อ.แสวงหา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

55 อบต.แสวงหา 
อ.แสวงหา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

56 ทต.สามโก้ 
อ.สามโก้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

57 อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์ 
อ.สามโก้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,4๐๐ บาท 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 
5)  เครื่ องพิม พ์แบบฉีดหมึก  ขนาด  A3 
จํานวน 1 เครื่อง 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน  เปรียบเทียบ  3 
รายการ ดังนี้ 
1) Canon ราคา 12,000 
บาท 
2) HP ราคา 13,900 บาท 
3) EPSON ราคา 14,500 
บาท 
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58 อบต.อบทม 

อ.สามโก้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

59 เทศบาลเมืองอ่างทอง 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 25,200 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 1,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 

  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,400 บาท 
3) เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท  
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,500 บาท 
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 15 เครื่อง ๆ 
ละ 1,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 47 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 30 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 

  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน 
ประมวลผล จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 27,000
บาท 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สําหรับนักเรียน
จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท 
5) เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สําหรับครู 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 
6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา
21,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 12 
 
 
เทียบเท่าเกณฑ์ฯ ICT ข้อ 12 
 
เทียบเท่าเกณฑ์ฯ ICT ข้อ 12 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 39 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 59 แห่ง ดังนี้ 
1. มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ) ประจําปีงบประมาณ 2556 ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จํานวน 56 หน่วยงาน รวม 131 แห่ง 

/-2.คณะกรรมการฯ... 



 -๑๓-

2. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 17 แห่ง ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม 
เห็นชอบ   
(รายการ) 

ปรบัปรุง  
(รายการ)

ทบทวน/ 
รอพิจารณา

1 ที่ทําการปกครองจังหวัด 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การอํานวยการบริหารงาน 
จังหวัดอ่างทอง 

2 2 (แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค) 

- - 

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

2 2 (คอมพิวเตอร์ และ  
เครื่องพิมพ์) 

  

3 อ.เมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

4 4 (คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, 
สแกนเนอร์ และเครื่องสํารองไฟ) 

  

4 เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
ด้านการท่องเที่ยว 

2 2 (คอมพิวเตอร์ และเครื่องสาํรองไฟ)   

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 5 (คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, 
สแกนเนอร์, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
และเครื่องสํารองไฟ) 

  

- โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
กิจกรรม ต่อยอดอุทยานการ
เรียนรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) 

6 6 (คอมพิวเตอร์, เครื่องสํารองไฟ, 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค, คอมพิวเตอร์
สําหรับนักเรียน, คอมพิวเตอร์สําหรับ
ครู และเครื่องพิมพ์) 

  

5 อบต.หัวไผ่  อ.เมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

3 3 (คอมพิวเตอร์, เครื่องสํารองไฟ 
และเครื่องพิมพ์) 

  

6 อบต.ตลาดกรวด  อ.เมืองอ่างทอง
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

5 5 (คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 1, 
คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2, 
เครื่องสํารองไฟ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์) 

  

7 ทต.วิเศษไชยชาญ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์สําหรับสถานธนานุบาล

10 10 (คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ, เครือ่งพิมพ์ Dot Matrix, 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์, เครือ่งสํารอง
ไฟ, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ, ชุด
โปรแกรมสํานกังาน, โปรแกรม
ระบบงานสถานธนานุบาล, Modem, 
โปรแกรม Anti Virus 

  

/-8. อบต.ไผ่ดําพัฒนา... 



 -๑๔-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม 
เห็นชอบ   
(รายการ) 

ปรบัปรุง   
(รายการ) 

ทบทวน/ 
รอพิจารณา

8 อบต.ไผ่ดําพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อ่ืน 

2 2 (เครื่องพิมพ์ และ 
จอคอมพิวเตอร์) 

  

9 อบต.ไผ่วง  อ.วิเศษชัยชาญ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

2 2 (คอมพิวเตอร์ และเครื่องพมิพ์)   

10 ทต.ม่วงคัน  อ.โพธ์ิทอง 
- โครงการซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

4 - - รอการพิจารณา
ครั้งต่อไป 
เนื่องจาก 
ไม่มีผู้มาชี้แจง

11 อบต.หนองแม่ไก่  อ.โพธ์ิทอง 
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ 

1 1 (คอมพิวเตอร์)   

12 อบต.ยางช้าย  อ.โพธ์ิทอง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

2 2 (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และ
เครื่องพิมพ์) 

  

13 อบต.สายทอง อ.ป่าโมก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

5 5 (คอมพิวเตอร์, เครื่องสํารองไฟ, 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (30 
หน้า/นาที), เครื่องแบบฉีดหมึก 
และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (33 
หน้า/นาที) 

  

14 อบต.เอกราช  อ.ป่าโมก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

4 3 (คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์, เครื่องสํารองไฟ และ
เครื่องพิมพ์ ขนาด A3) 

1 
(ปรับคุณลักษณะ/
ราคา เครื่อง
สํารองไฟ) 

- 

15 ทต.ไชโย   
- โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ 
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

1 1 (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค)   

16 อบต.เทวราช  อ.ไชโย 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
การศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

2 2 (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก และ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์) 

  

17 อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์  อ.สามโก้ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

5 5 (คอมพิวเตอร์สํานักงาน, เครื่อง
สํารองไฟ, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
, คอมพิวเตอร์ประมวลผล, 
เครื่องพิมพ์ ขนาด A3) 

  

 
/-ระเบียบวาระที่ 5... 
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