
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบรหิารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย จังหวดัอา่งทอง 
ครั้งที่ 3/2556 

วันพฤหสับดทีี ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุโพธิท์อง  ชัน้ 2   ศาลากลางจังหวดัอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายวิศว   ศะศิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธาน 
2. นายปัญญา  งานเลิศ    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. นายสมชาย  ไพรวรรณ         แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
8. นายศิริบุญชู  ไชยมงคล  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและ บรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
9.  นางศันสนีย์  ทาร่อน  แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
10.  นายโสภณ  เหมือนแก้ว        แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัอ่างทอง กรรมการ 
11.  นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง  กรรมการ 
12.  นางสาวพรทิพย์   มสีมศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
13.  นายณัฐพงษ์  ศรีสว่าง         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
14.  นางสาวภัทรนาถ  ชัชวาล แทน นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง  กรรมการ 
15.  นายปรีชา   มดแสง  อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  กรรมการ 
16.  นายเบญจพล   เปรมปรีดา หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
17.  นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.อท ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นายปรีชา  เดชพันธ์ุ  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.อท 
2. พ.ต.ท.นันทรังสรรค์  สอนเจตน์ ผู้แทน ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
3. ว่าที่ ร.ต.รัดเกล้า  เรียนลึก ผู้แทน เทศบาลเมืองอ่างทอง 
4. นางณัฐิตา  นิติพงษ์ศรี  ผู้แทน เทศบาลเมืองอ่างทอง 
5. นายธเนศ  อารีย์รักษ ์  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโพสะ 
6. นายธนพล  ปรุงสุข  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโพสะ 
7. นายกันตพัฒน์  ทองคําสุก  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
8. นางสาวมัณฑนา  บุญถาวร ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแห 
9. นางสาวกัญญาภัค  จักรดา ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแห 
10. นางสุพัตรา   บริบาล    ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 
11. นางสาวกัลยกร  วิหกเหิน  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 

/-12. นางสุกัญญา... 
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12. นางสุกัญญา  แก้ววิบูลย์    ผู้แทน เทศบาลตําบลสาวร้องไห้ 
13. นางสาวจุรีวรรณ  จิ๋วเชื้อพันธ์ุ ผู้แทน เทศบาลตําบลสาวร้องไห้ 
14. นายธนกฤต  ร่มพฤกษา  ผู้แทน เทศบาลตําบลม่วงคัน 
15. นางสุมาลี  ศรศีักดา  ผู้แทน เทศบาลตําบลม่วงคัน 
16. นายสมชัย  สนุทรเมฆินทร ์ ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 
17. นางสาวประภัสสร  เพ็ชร์ประภา ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 
18. นางสาวนัชชา  สงวนโสภณ ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 
19. นายรักชาติ  สุขสม   ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลโรงช้าง 
20. นายเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ 
21. นางสาวสุมามาลย์  ผ่องกาย ผู้แทน เทศบาลตําบลไชโย 
22. นายศราวุธ  ตางาม  ผู้แทน เทศบาลตําบลไชโย 
23. สิบเอก สรรญา  พิพิธ  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลศรีพราน 
24. นางนิภาภรณ์  ชมผา  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ 
25. นางสาวดวงกมล  มาตสิงห ์ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
26. นางอัจฉรา  โพธ์ิศรีนาค    ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
27. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
28. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
29. นายกฤตพัฒน์  ล้านแก้ว  นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงาน สนจ.อท 
30. นางสาวกฤติยาพร  จันทรแ์ก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
31. นางสาวอัจจยารักษ์  ดอนชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 
2. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว  ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 
 

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 
 
 

         /-ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 
2556 มีทั้งหมด 15 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข
ประการใด ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม      ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 2/2556  เมือ่วันอังคารที่ 26 
มีนาคม 2556 

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
หน.สนจ.อท  3.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
8 มีนาคม 2556 ในการนี้ จังหวัดได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมทราบแล้ว 

  3.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) จํานวน 4 
รายการ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
หน.สนจ.อท   เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 16 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ  

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ 
1 สํานักงานจังหวัด 

อ่างทอง 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
 แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท
2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จํานวน 2 
เครื่อง  

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
เปรียบเทียบ 3 รายการ ดังนี้ 
1) หจก.อยุธยาคอมพิวเทค โอเอ 
ราคา 1,790 บาท 
2) ร้านเอกคอมพิวเตอร ์ราคา 
1,600 บาท 
3) ร้ านฟ้าใส  ไอที  ช๊อป  ราคา 
1,500 บาท 

2 ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 1) จอแสดงผล ขนาด 42 นิ้ว ชนิด LED 
จํานวน 2 เครื่อง  
 

เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
เปรียบเทียบ 3 รายการ ดังนี้ 
1) Sumsung ราคา 34,990 บาท 
2) LG ราคา 33,990 บาท 
3) Panasonic ราคา 44,990 บาท

/-2) จอแสดงผล... 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ 

  2) จอแสดงผล ชนิด LED ขนาด 20 นิ้ว 
จํานวน 6 เครื่อง ราคา 3,600 บาท 
3) ชุดรับสัญญาณไร้สาย จํานวน 10 ชุด 
 
 
 
 
 
 
4) เครื่องแม่ข่าย จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
100,000 บาท 
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท 
6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 49 
 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
เปรียบเทียบ 3 รายการ ดังนี้ 
1) Kit RocketM5+Rocket Dish5 
ราคา 25,000 บาท 
2) AirGrid M5 ราคา 11,500 บาท
3) Kit PowerBridge M5 ราคา 
23,000 บาท 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 1 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 29 

3 เทศบาลเมืองอ่างทอง 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท 
3) สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 5,300 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 45 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 

เทศบาลเมืองอ่างทอง 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองช่าง 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
25,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 

4 ทต.โพสะ 
อ.เมืองอ่างทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
25,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

5 อบต.บ้านอิฐ 
อ.เมืองอ่างทอง 

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

6 อบต.บ้านแห 
อ.เมืองอ่างทอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

 
/-7 อบต.ย่านซื่อ... 



 -๕-
ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
7 อบต.ย่านซื่อ 

อ.เมืองอ่างทอง 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 14,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 4,300 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 34 

8 ทต.สาวร้องไห้ 
อ.วิเศษชัยชาญ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 3,500 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 

9 ทต.ป่าโมก 
อ.ป่าโมก 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
3) สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 5,300 บาท 
5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท 
6) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ต บุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท 
7) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ต บุ้ค  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 45 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 10 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 

10 อบต.โรงช้าง 
อ.ป่าโมก 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 4,300 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1
เครื่อง ราคา 1,700 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 34 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 

11 อบต.นรสิงห์ 
อ.ป่าโมก 

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

12 ทต.ไชโย 
อ.ไชโย 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดํา จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 12,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 38 

13 อบต.ศรีพราน 
อ.แสวงหา 

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

14 อบต.ห้วยไผ่ 
อ.แสวงหา 

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

/-15.อบต.บ้านพราน... 



 -๖-
ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
15 อบต.บ้านพราน 

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

16 ทต.ม่วงคัน 
อ.โพธ์ิทอง 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
4,300 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
5) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,1๐๐ บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 34 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 48 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 16 แห่ง ดังนี้ 
1 .  มีม ติ เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิว เตอร์  ของหน่วยงานในสั งกัด

กระทรวงมหาดไทย จํานวน 6 แห่ง ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม 
เห็นชอบ   
(รายการ) 

ปรบัปรุง  
(รายการ)

เพิ่มเติม 
(รายการ 

1 สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
- โครงการจัดทําระบบบริการ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการจังหวัดอ่างทอง 

2 2 (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 2 เครื่อง) 

- - 

2 ตํารวจภูธรจังหวัด 
- โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามอาชญากรรม 

6 6 (จอ 42 นิ้ว 2 เครื่อง, จอ 20 นิ้ว 6 เครื่อง, 
ชุดรับสัญญาณไร้สาย 10 ชุด,คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 2 เครือ่ง เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง 
และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  2 เครื่อง) 

- - 

3 ทต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

3 3 (คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง และเครื่องสํารองไฟฟ้า 3 เครื่อง) 

- - 

4 ทต.ม่วงคัน  อ.โพธ์ิทอง 
- โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

5 5 (คอมพิวเตอร์ แบบที ่1 จํานวน 2 เครื่อง, 
คอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง, 
เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟ้า 4 
เครื่อง และจอ 18 นิ้ว 1 เครื่อง) 

- - 

5 อบต.โรงช้าง  อ.ป่าโมก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

3 3 (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง และเครื่องสํารองไฟฟ้า 1 เครื่อง) 

- - 

6 ทต.ไชโย  อ.ไชโย 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ขาว-ดํา 

1 1 (เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง) - - 

/2. เห็นชอบ... 



 -๗-
2. เห็นชอบและให้ปรับปรุงรายการที่เสนอ จํานวน 2 แห่ง ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม 
เห็นชอบ   
(รายการ) 

ปรบัปรุง   
(รายการ) 

เพิ่มเติม 
(รายการ

1 เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4 1 (คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง) 3 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction สี 
ราคา 23,000 บาท ปรับเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา 1 เครื่อง 
ราคา 13,000 บาท 
- สแกนเนอร์ 2 เครื่อง ปรับลด
จํานวนลงเหลือ 1 เครื่อง  
- เครื่องสํารองไฟ 1 KVA 1 เครื่อง 
ราคา 5,300 บาท ปรับเป็นขนาด 
750 VA 11 เครื่อง ๆ  ละ 1,700 บาท

- 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองช่าง 

3 3 (คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 
เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง 
และเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง) 

- - 

2 ทต.ป่าโมก  อ.ป่าโมก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

7 4 (คอมพิวเตอร์ แบบที ่1   
20 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง, 
โน้ตบุ้ค สํานักงาน 2 เครื่อง 
และ โน้ตบุ้ค ประมวลผล  1 
เครื่อง) 

3 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction สี 
ราคา 23,000 บาท ปรับเป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา 1 เครื่อง 
ราคา 13,000 บาท 
- สแกนเนอร์ 2 เครื่อง ปรับลด
จํานวนลงเหลือ 1 เครื่อง  
- เครื่องสํารองไฟ 1 KVA 1 เครื่อง 
ราคา 5,300 บาท ปรับเป็นขนาด 
750 VA 11 เครื่อง ๆ  ละ 1,700 บาท

- 

3. เห็นชอบและให้เพิ่มเติม 1 รายการ จํานวน 8 แห่ง ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม 
เห็นชอบ   
(รายการ) 

ปรบัปรุง   
(รายการ) 

เพิ่มเติม 
(รายการ 

1 ทต.โพสะ  อ.เมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดต้ัง
โต๊ะ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 1 (คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง) - 1 (เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 2 เครื่อง) 

2 อบต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1 1 (คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง) - 1 (เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 5 เครื่อง) 

3 อบต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

1 1 (คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง) - 1 (เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 2 เครื่อง) 

4 อบต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2 2 (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
และเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง) 

- 1 (เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 1 เครื่อง) 

/-5 อบต.นรสิงห์... 
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