
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 2/2557 

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง  ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายปัญญา  งานเลิศ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   รองประธาน 
2. นายบรรเจิด  อนุเวช       ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางจารุวรรณ  มั่นใจ         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายสมชาย  ไพรวรรณ         แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสาวกอบแก้ว  พยอมสินธ์ุ แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวมณีรัตน์  เสนทับพระ แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นางประคอง  ทองบ่อ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นายเพยาว์  โพธิสุวรรณ  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง  กรรมการ 
11. นางสาวพรทิพย์   มีศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นางสาวเพ็ญพร  ขวัญทอง        แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
13. นายมนตรี  ผลวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีตําบลวิเศษไชยชาญ  กรรมการ 
14. นายพิพัฒน์  เลิศรัตนะธารา         แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลวังน้ําเย็น กรรมการ 
15. นายชิษณุพงศ์  ภู่ระหงษ์  แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  กรรมการ 
16. นางปิยนันท์  ปันกอ  แทน หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดอ่างทอง  เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอรรถพล  พันธุศาสตร์   ผู้แทนอําเภอแสวงหา 
2. นางธนาพัฒน์  ศรีช่วย    ผู้แทนเทศบาลตําบลศาลาแดง 
3. นางสาวศิริลักษณ์  ธีระไทย   ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
4. นางยุภา  นาเลิศ   ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
5. นางสาวพรนัชชา  พัฒชีวา ผู้แทนเทศบาลตําบลสาวร้องไห้ 
6. นางสุกัญญา  แก้ววิบูลย์  ผู้แทนเทศบาลตําบลสาวร้องไห้ 
7. นายมนตรี  หอมจันทร ์    ผู้แทน เทศบาลตําบลโคกพุทรา 
8. นางสาวสรญา  พุ่มพวง  ผู้แทน เทศบาลตําบลโคกพุทรา 
9. นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ่าง ผู้แทน เทศบาลตําบลโคกพุทรา 
10. นางสาวกนกพร  มลูพร้อม ผู้แทน เทศบาลตําบลโคกพุทรา 
11. นางธัญญารัตน์  วรรณทอง ผู้แทน เทศบาลตําบลโคกพุทรา 
12. นางสาวสุมามาลย์  ผ่องกาย ผู้แทน เทศบาลตําบลไชโย 
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13. นายศราวุธ  ตางาม   ผู้แทน เทศบาลตําบลไชโย 
14. นางสาวปภัคค์พร ลดามณีกรนิตย์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
15. นายมังกร  ศรทีอง    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
16. นางสาวรุ่งนภา  ทองธรรมชาติ   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ 
17. นางสาวตรงพร  อยู่ไกล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว 
18. นางวริษฐา  พันธ์เกิด  ผู้แทนองค์การบริหารสว่นตําบลป่าง้ิว 
19. นางธนัญชนก  หรุ่นเพน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว 
20. นางสาวธิมาพร  จุ๋ยมา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ 
21. ว่าที่ ร.ต.ไพลวัล  นวมจิตต์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแห 
22. นายชัยณรงค์  ปลอดภัย    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลศาลเจ้าโรงทอง 
23. นางสาวสุวราภรณ์  คุ้มพม่า ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว 
24. นางสาวมาลัย  บําเบ็ญ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว 
25. นางชลิตา  มายะมาลย์  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย 
26. นายชัยวัฒน์  คุ้มพันธ์ุ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย 
27. นางพรพัสนันท์  เอี่ยมแสง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
28. นางสาวชิสา  โรจนบวร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
29. พ.จ.อ.กัมพล  มาศิริ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น 
30. นางสาวพรทิพา  ทัพพิโรจน ์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น 
31. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
32. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
33. นายกฤตพัฒน์  ล้านแก้ว  นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงาน สนจ.อท 
34. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
35. นางสาวสุธีรา  บุญประดิษฐ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 
 

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

แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค และ
ผู้จัดการสํานักงานงานบริการลูกค้า กสท. อ่างทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ่างทอง           
เป็นกรรมการ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้
ความเห็นชอบและบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. 
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สําหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2557 มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 16 แห่ง แบ่งเป็นที่ทําการปกครองอําเภอ 1 
แห่ง เทศบาลตําบล 5 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 10 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
มีทั้งหมด 9 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

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

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทําประชาพิจารณ์ และรับฟัง    
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะรายละเอียด (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ขณะนี้ยัง
ไม่ได้ประกาศใช้ 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.mict.go.th หรือ www.angthong.go.th 
หัวข้อ “ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์” 

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

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 16 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับ
เกณฑ์ราคากลางฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาคณุลักษณะ
1 ทต.ศาลาแดง 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเครื่อง 
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

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

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

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (30 หน้า/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 13,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 38 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาคณุลักษณะ
2 อบต.บ้านอิฐ 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท 

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

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 53,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 35 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 

3 อบต.จําปาหล่อ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

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

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท 

4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 5 
เครื่อง ๆ ละ 1,70๐ บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 

4 อบต.ป่าง้ิว 
- โ ค ร งก า รซื้ อ ค รุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 

5 อบต.หัวไผ่ 
- โครงการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

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

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

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

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 

6 อบต.บ้านแห 
- โครงการ จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 20,900 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
โดยลักษณะเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นแบบ 
All in One (ไม่มีเคส) 

7 ทต.วิเศษไชยชาญ 
7 . 1  โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 

 /-7.2 โครงการ... 
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7 7.2 โครงการจัดทําเว็บไซต์

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เปรียบเทียบ 3 รายการ ดังนี้ 
1) บริษัท แจค เน็ตเวอร์ค จํากัด ราคา 96,000 บาท 
2) บริษัท เอเชีย เน็ตเวอร์ค คอนซัค จํากัด ราคา 

107,665 บาท 
3) บริษัท เคเอ็ม คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ราคา 

102,184 บาท 

เปรียบเทียบ 3 บริษัท 
- บริษัท แจค เน็ตเวอร์ค 
จํากัด เสนอราคาต่ําสุด 
96,000 บาท 

7.3 โครงการบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ท ะ เ บี ย น ร า ษ ฎ ร ข อ ง
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 

เป็นกรณี ไม่มี ราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน  แต่
เนื่องจากสํานักทะเบียนกลาง ได้แจ้งค่าใช้จ่ายใน
การติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
ข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน
ราษฎรแก่สํ านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลที่
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล ที่เปิดให้บริการ
ด้านทะเบียนราษฎร ต้ังแต่ปีที่ ๒ เป็นต้นไป 
จะต้องตั้งค่าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ในวงเงินปีละ 
๑๐% ของมูลค่าทั้งหมดของระบบ (มูลค่าสัญญา
เป็นเงิน ๑๒๗,๖๗๒.๔๐- บาท) ซึ่งเทศบาลฯ โดย
บริษัท คอนโทรลดาต้า(ประเทศไทย)จํากัด เป็น
คู่สัญญาของระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 

ไม่มีการเปรียบเทียบ
ราคาการจ้างเหมา 

8 ทต.สาวร้องไห้ 
- โครงการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท 

2 .  เครื่ องคอมพิว เตอร์ โน้ต บุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท 

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

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 10 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 

9 อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท 

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

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 27,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 34 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 

  
 
 

     
  /ทต.โคกพุทรา... 
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10 ทต.โคกพุทรา 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของเทศบาล 

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

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

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 53,000 บาท 

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ 
Network จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 

6. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท 

7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
แบบ Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 19,900 บาท 

8. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 4,300 บาท 

9. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
23 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,100 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 1 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ  9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 41 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 35 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 39 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 34 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 50 

11 อบต.อ่างแก้ว 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของส่วนการ
คลัง 

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

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท 

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 

12 อบต.ยางช้าย 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 

13 ทต.ไชโย 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท 

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

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 9 
เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 

 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
 

  /4..เครื่องพิมพ์... 
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  4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 

Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท 
5 .  เครื่ อ งพิม พ์  Multifunction ชนิดฉี ดหมึก 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 41 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 

14 อบต.ราชสถิตย์ 
- โครงการจัดหาเครื่ อง 
ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานใน
ส่วนการคลัง 

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

2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่
สั้น จํานวน 1 เครื่อง เป็นกรณีไม่มีราคาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เปรียบเทียบ 3 รายการ ดังนี้ 

1) ร้านทีโอยู ราคา 8,300 บาท 
2) ร้านอ-ีนุ ราคา 8,490 บาท 
3) ร้านดีคอมพิวเตอร์ ราคา 8,400 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 
 
เปรียบเทียบ 3 ร้าน 
- ร้านทีโอยู เสนอราคา
ตํ่าสุด 8,300 บาท 
 
 

15 อําเภอแสวงหา 
- โครงการสนับสนุนบูรณา
การและขับเคลื่อนนโยบาย
ระดั บ อํ า เภอ  ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 

16 อบต.จําลอง 
- โ ค ร งก า รซื้ อ ค รุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ส่วนสํานัก
ปลัด) 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 16 แห่ง ดังนี้ 
1. มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 16 แห่ง ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

1 ทต.ศาลาแดง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเครื่อง 
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

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

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

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 13,000 บาท 

 
 
 

         /-อบต.บ้านอิฐ... 
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ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

2 อบต.บ้านอิฐ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 32,000 บาท 

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

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 53,000 บาท 

3 อบต.จําปาหล่อ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

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

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 32,000 บาท 

4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 1,7๐๐ บาท
4 อบต.ป่าง้ิว 

- โครงการซื้ อครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 27,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท 

5 อบต.หัวไผ่ 
- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

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

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

4,200 บาท 
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 

1 เครื่อง ราคา 3,500 บาท 
6 อบต.บ้านแห 

- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอขอจัดซือ้เป็นลักษณะ All in One  
ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งานในระยะยาวเกี่ยวกับการซ่อมบํารุง จึงมีมติ
ให้ปรับเปลี่ยนลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแบบคุณลักษณะ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ เครือ่งคอมพิวเตอร ์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท

7 ทต.วิเศษไชยชาญ 
7 . 1  โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2 1. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 23,000 บาท 

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

    /-7.2 โครงการ... 
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ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

 7 . 2  โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า
เ ว็บไซต์ เทศบาลตําบล
วิเศษไชยชาญ 

1 จ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ของเทศบาล โดยบริษัท แจค เน็ตเวอร์ค จํากัด 
ราคา 96,000 บาท โดยให้จัดหาข้อมูลการจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์จาก
หน่วยงานใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะและราคา 

7.3 โครงการบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ท ะ เ บี ย น ร า ษ ฎ ร ข อ ง
เทศบาลตําบลวิเศษไชย
ชาญ 

1 จ้างเหมาบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์สําหรับงานทะเบียนราษฎรของ
เทศบาล โดยบริษัท คอนโทรลดาต้า(ประเทศไทย)จํากัด ซึ่งเป็นคู่สัญญา
ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน
ด้านงานทะเบียนราษฎรแก่สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล มูลค่าสัญญา
เป็นเงิน ๑๒๗,๖๗๒.๔๐- บาท (๑๐% ของมูลค่าทั้งหมดของระบบ) 

8 ทต.สาวร้องไห้ 
- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
14,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 19,000 บาท 

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

4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
9 อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง 

ราคา 27,000 บาท 
10 ทต.โคกพุทรา 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอม พิ ว เ ตอร์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของเทศบาล 

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

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

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 32,000 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 53,000 บาท 

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 

6. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท 

7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,900 บาท 

8. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
9. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิว้ จํานวน 1 

เครื่อง ราคา 5,100 บาท 
 /-อบต.อ่างแก้ว... 



 -๑๐-
 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

11 อบต.อ่างแก้ว 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอม พิ ว เ ตอร์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของส่วนการ
คลัง 

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

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 27,000 บาท 

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

12 อบต.ยางช้าย 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 32,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 23,000 บาท 

13 ทต.ไชโย 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย 

5 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
14,000 บาท 

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

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 

เครื่อง ราคา 18,000 บาท 
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

4,200 บาท 
14 อบต.ราชสถิตย์ 

- โครงการจัดหาเครื่อง
ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานใน
ส่วนการคลัง 

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

2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จํานวน 1 เครื่อง 
โดยร้านทีโอยู ราคา 8,300 บาท 

15 อําเภอแสวงหา 
- โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
บูรณาการและขับเคลื่อน
น โยบายระดั บ อํ า เภอ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 27,000 บาท 

16 อบต.จําลอง 
- โครงการซื้ อครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ส่วนสํานัก
ปลัด) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 27,000 บาท 

 
 

/-2. เห็นชอบ... 
 



 -๑๑-
 

2. เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่เสนอขออนุมัติเพิ่มเติม จาํนวน 1 แห่ง ได้แก่ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม 
เห็นชอบ (รายการ) 

1 อบต.วังน้ําเย็น 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ 

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

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

 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ไม่มี  
 

ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

           ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปิยนันท์  ปันกอ) 

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 


