
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 

ครั้งที่ 2/2558 
วันศุกร์ที่ ๑7 เมษายน 2558  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
*********************** 

คณะกรรมการ 
1. นายวีระศักด์ิ  ประภาวัฒน์เวช   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธานที่ประชุม 
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนลออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ  
3. นางจารุวรรณ  มั่นใจ         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นางสาวฑาทิพย์  บรราดาศักด์ิ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร  จํานงค์ถิ่น        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสาวกอบแก้ว  พยอมสินธ์ุ แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นางประคอง  ทองบ่อ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นายวรดี  ชินคชบาล  ผู้จัดการการประปาสว่นภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
11. นางสาวพรทิพย์   มีศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นายไพทูลย์  สารีกิจ         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
13. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ   กรรมการ 
14. นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางรวีพัชร์  แสงดาว  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2. นายโสภณ  เครือแก้ว  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นางสาวอมรา  รองรัตน  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
4. นางขวัญฤดี  แสงโพธิ์ทอง    ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
5. นายสุวัจชัย  ธนเสนีวัฒน์  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
6. นางสาวดนุชา  ผลหาญ  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
7. นางสาวกาญจนา  นาคหัวเพ็ชร  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง  
8. นางสาวปัณฑ์ชนิต  จารุเอนก  ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 
9. นางสาวอัจฉริยา  ผดุงใจ   ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่สุทธาวาส 
10. นายวันธวัตน์  จี่เอี่ยม  ผู้แทนเทศบาลตําบลท่าช้าง 
11. นางสาวนณฌกร  งามละม้าย ผู้แทนเทศบาลตําบลสาวร้องไห้ 
12. นางธัญญารัตน์  วรรณทอง ผู้แทนเทศบาลตําบลโคกพุทรา 
13. นางสาวนัธรา  สงวนโสภณ   ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
14. นางสาวประภัสสร  เพ็ชร์ประภา ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 
15. นางสาวชุติกาญน์  ยะนา  ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 

/-16.นางสาวพัชร์นันธ์... 
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16. นางสาวพัชร์นันธ์  อ่ิมสําอางค์ ผู้แทนเทศบาลตําบลแสวงหา 
17. นายจิรชัย  จั่นศรี   ผู้แทนเทศบาลตําบลแสวงหา 
18. นางสาววิมล  รอดกูล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว 
19. นายเสน่ห์  สว่างเนตร    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว  
20. นางสุพัตรา  บริบาล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 
21. นางสาวปวีณา  แก้วกําเนิด ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 
22. นางทัศนีย์  คําแก้ว   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่วง 
23. นางสาวชนิตา  อําสกุล   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่วง 
24. นายคมเดช  เพ็ชรรักษ์  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก 
25. นางสาววิราศินี  พรมล ี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่ไก่ 
26. นายวีรภัทร  พุ่มพวง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา 
27. นายกมล  รัตนบัลลังก์  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง 
28. นางสาวสุทธาสินี  นิยมการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธ์ิ 
29. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
30. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
31. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
32. นางสาวนุชนาถ  ป่ินทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนจ.อท 
33. นายสุรศักด์ิ  โตรส  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
3. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง    ติดราชการ 
4. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น  ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีคําสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2026/2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค และผู้จัดการ
สํานักงานงานบริการลูกค้า กสท. อ่างทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ หัวหน้า
สํานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบและ 
บูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

สําหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2558  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้พิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 14 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/-ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 

มีทั้งหมด 13 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข  ประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
ผู้แทน หน.สนจ.อท  3.1  เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจังหวัดได้มี
หนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่    
อท 0017.1/ว1066 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ 
www.mict.go.th หรือ www.angthong.go.th หัวข้อ “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์” 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ   4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
         หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 14 แห่ง ขอให้
หน่วยงานชี้แจงตามลําดับต่อไป 

1. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลป่างิ้ว อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน อบต.ป่าง้ิว      อบต.ป่าง้ิว เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง     
ราคา 3,700 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,600 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
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2. องค์การบรหิารส่วนตําบลย่านซื่อ อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน อบต.ย่านซื่อ     อบต.ย่านซื่อ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

16,000 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,900 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 1 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จากราคา 16,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 15,000 บาท 
และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
3. เทศบาลตําบลทา่ช้าง อําเภอวเิศษชัยชาญ  

ผู้แทน ทต.ท่าช้าง     ทต.ท่าช้าง เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา   

21,000 บาท 
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,800 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

4. เทศบาลตําบลสาวร้องไห ้อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.สาวร้องไห้     ทต.สาวร้องไห้ เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ   
16,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง     

ราคาเครื่องละ 3,700 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

3,800 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,800 บาท  

/-เลขานุการ... 



 
 

-๕-

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 1 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จากราคา 16,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 15,000 บาท 
และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
5. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลไผ่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ  

ผู้แทน อบต.ไผ่วง      อบต.ไผ่วง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

30,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  

3,800 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,900 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

6. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน อบต.บางจัก     อบต.บางจัก เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับ

กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,900 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถอืปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

7. เทศบาลตําบลโคกพทุรา อําเภอโพธิท์อง  
ผู้แทน ทต.โคกพุทรา     ทต.โคกพุทรา เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา     
17,000 บาท 

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา   
3,800 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,800 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

/-มติที่ประชุม... 



 
 

-๖-

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

8. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองแม่ไก่ อําเภอโพธิท์อง  
ผู้แทน อบต.หนองแม่ไก่      อบต.หนองแม่ไก่ เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา   
21,000 บาท 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง     
ราคา 7,300 บาท 

4) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

3,800 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 1 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จากราคา 23,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 
22,000 บาท และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
9. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางระกํา อาํเภอโพธิท์อง  

ผู้แทน อบต.บางระกํา     อบต.บางระกํา เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

23,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ   

16,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง     

ราคา 7,300 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 

3,800 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,000 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

 
 

/-มติที่ประชุม... 



 
 

-๗-

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 2 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ได้แก่  
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จากราคา 23,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 
22,000 บาท  
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จากราคา 16,000 บาท แก้ไขเป็น 15,000 บาท 
และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
10. เทศบาลตําบลปา่โมก อําเภอป่าโมก  

ผู้แทน ทต.ป่าโมก       ทต.ป่าโมก เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

17,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลป่าโมก จํานวน 6 โรงเรียน    
โรงเรียนละ 1 เครื่อง  

• ครุภณัฑ์ห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร ์ให้แก่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ฯ ได้แก่ 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 20 เครื่อง ราคา 

เครื่องละ 23,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network (35 หน้า/นาที)    

จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 20,000 บาท 
4) เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

2,300 บาท 
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
o โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 540 บาท 
o โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 ตัว ราคา 540 บาท 
o เก้าอ้ีผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ตัว ราคาตัวละ 358 บาท 
o เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 2 เครือ่ง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 678,000 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 2 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ได้แก่  
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จากราคา 23,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 
22,000 บาท  
2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จากขนาด 16 ช่อง ราคา 2,300 บาท แก้ไขเป็น 
ขนาด 24 ช่อง เพื่อประโยชน์ในการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างเพียงพอ 
และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

/-11.อบต.สายทอง... 



 
 

-๘-

11. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสายทอง อาํเภอป่าโมก  
ผู้แทน อบต.สายทอง       อบต.สายทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

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

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  

3,800 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,900 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
  

12. องค์การบรหิารส่วนตําบลชัยฤทธิ์ อาํเภอไชโย  
ผู้แทน อบต.ชัยฤทธ์ิ        อบต.ชัยฤทธ์ิ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท 

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  
3,800 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง     

ราคาเครื่องละ 7,300 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,500 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 1 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จากราคา 23,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 
22,000 บาท และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
13. เทศบาลตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา  

ผู้แทน ทต.แสวงหา       ทต.แสวงหา เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

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

19,000 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา   

21,000 บาท 
/-5) เครื่องพิมพ์... 



 
 

-๙-

5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา    
9,900 บาท 

6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
3,800 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,600 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 1 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จากราคา 23,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 
22,000 บาท และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
14. เทศบาลเมืองอ่างทอง  

ผู้แทน เทศบาลเมือง       เทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 
 14.1 โครงการจัดซื้อคอมพวิเตอรห์้องสมุด จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ   
16,000 บาท 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 

3,800 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  91,600  บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 1 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จากราคา 16,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 15,000 บาท 
และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
 14.2 โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กองชา่ง จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 30,000 บาท 

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

7,300 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  81,100  บาท  
 
 

/-เลขานุการ... 



 
 

-๑๐-

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 14.3 โครงการจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศกึษา จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ   
15,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง     
ราคา 3,700 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 

3,800 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  69,400  บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 14.4 โครงการจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ และโครงการจัดซื้อครภุณัฑ์ห้อง
โสตทศันปูกรณ ์ใหแ้ก่โรงเรยีนเทศบาล 1 วัดต้นสน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโลห์สุทธาวาส และโรงเรียนเทศบาล 3 วัด
ชัยมงคล ประกอบด้วย 

• คอมพิวเตอร์โนต๊บุ้ค ใหแ้ก่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
(โรงเรียนละ 1 เครื่อง) คือ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท  

• ครุภณัฑ์ห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร ์ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดโลห์สุทธาวาส และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล (โรงเรียนละ 1 ชุด) ได้แก่ 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 20 เครื่อง ราคา 
เครื่องละ 23,000 บาท 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network (35 หน้า/นาที)     
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 20,000 บาท 

4) เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

2,300 บาท 
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาท 

 
 
 

/-อุปกรณ์อ่ืน ๆ... 



 
 

-๑๑-

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
o โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 540 บาท 
o โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 ตัว ราคา 540 บาท 
o เก้าอ้ีผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ตัว ราคาตัวละ 358 บาท 
o เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 2 เครือ่ง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท 
• ครุภณัฑ์ห้องโสตทัศนปูกรณ ์ให้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโลห์สุทธาวาส ได้แก่ 

7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท 

8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท  

9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
7,300 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
o เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 

จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 66,000 บาท 
o เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 49,900 บาท 
o จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 38,000 บาท 
o เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080    

พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท 
o เครื่องขยายเสียง ขนาด 150 วัตต์ จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท 
o เครื่อง MIXER จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 
o ไมโครโฟน พร้อมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,000 บาท 
o ลําโพงชนิดตู้ จํานวน 2 หลงั ราคาหลังละ 3,500 บาท 
o เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 2 เครือ่ง ราคาเครื่องละ 34,900 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,148,000  บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข 2 รายการ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ได้แก่  
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จากราคา 23,000 บาท แก้ไขเป็นราคา 
22,000 บาท  
2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จากขนาด 16 ช่อง ราคา 2,300 บาท แก้ไขเป็น 
ขนาด 24 ช่อง เพื่อประโยชน์ในการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างเพียงพอ 
และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
 

/-14.5โครงการ... 



 
 

-๑๒-

 14.5 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ    
15,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง     
ราคา 7,300 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

3,800 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  51,100  บาท 
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 14.6 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
(กองสวสัดกิารสังคม) จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  

3,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,900  บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกาํหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ไม่มี  
 

ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 
          

 
         กฤติยาพร ผู้จดรายงานการประชุม 

           (นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

          ปิยนันท์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปิยนันท์  ปันกอ) 

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


