
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 3/2557 

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง  ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายปัญญา  งานเลิศ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   รองประธาน 
2. นางจารุวรรณ  มั่นใจ         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
3. นายพรชัย  ต้ังบูรณะกุล  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
4. นายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์  แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นายสมชาย  ไพรวรรณ         แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
6. นางสาวกอบแก้ว  พยอมสินธ์ุ แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
7. นางสาวมณีรัตน์  เสนทับพระ แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
8. นางประคอง  ทองบ่อ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
9. นายวรดี  ชินคชบาล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง  กรรมการ 
10. นางสาวพรทิพย์   มีศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
11. นายไพทูลย์  สารีกิจ         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
12. นายชุมพล  จึงพิทักษ์อุดม  แทน นายกเทศมนตรีตําบลวิเศษไชยชาญ  กรรมการ 
13. นายเสวก  รุนลอย          แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลวังน้ําเย็น กรรมการ 
14. นายชิษณุพงศ์  ภู่ระหงษ์  แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  กรรมการ 
15. นายสิญจน์  เวชไพจิตร  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
16. นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.อท ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนละออ   ผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
2. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ ผู้แทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
3. นายเทิดทูน  แพทย์หลักฟ้า ผู้แทนเทศบาลตําบลสามโก้ 
4. นายดณุปจักร  คงพรมไท  ผู้แทนเทศบาลตําบลเกษไชโย 
5. นายนุยุตชัย  มหาพรหม  ผู้แทนเทศบาลตําบลไชโย 
6. นางสาวกาญจนา  ป่ินเพ็ชร์   ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
7. นายนัตพล  พลายบัว  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
8. นายอิสสระ  พลละเอียด    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลศาลเจ้าโรงทอง 
9. นางสาวธิมาพร  จุ๋ยมา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ 
10. นางสาวอัญชลี  อินทรพล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว 
11. นางสาวพัชรีย์  วงษ์เปีย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว 
12. นางสาวณภัทร  ไพลุวสัณฑาลัย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น 
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13. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
14. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
15. นายกฤตพัฒน์  ล้านแก้ว  นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงาน สนจ.อท 
16. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
17. นางสาวสุธีรา  บุญประดิษฐ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. ปลัดจังหวัดอ่างทอง    ติดราชการ 
3. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 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. 

สําหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2557 มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2557 มีทั้งหมด 11 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข
ประการใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม      ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
หน.สนจ.อท  3.1  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2557 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  
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ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
อ่างทอง ที่ อท0017.1/ว00630 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 และจังหวัดได้มีนโยบาย
แนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ยกเลิกการใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
งบประมาณ 2556 โดยให้ยึดถือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศ โดยมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 

(2) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ให้พิจารณาจัดหาชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

(3) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ให้พิจารณาจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้าใช้งานร่วมด้วย 
(4) การเสนอขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ให้พิจารณาตาม

ความเหมาะสมและความจําเป็นของการใช้งาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและความ
คุ้มค่าของการใช้งาน 

ทั้งนี้ สามารถดูลักษณะการใช้งานได้ที่เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 10 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับ
เกณฑ์ราคากลางฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
1 สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัด 
จัดทําเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
www.otopangthong.com 

เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ 3 
รายการ ดังนี้ 
1) หจก.นาโนไซเบอร์ 2006 
ราคา 29,500 บาท 
2) บรษิัทเนต็ทยูู จํากัด  
ราคา 20,000 บาท 
3) บริษทับีเอ็ททีอีโซลูช่ัน 
จํากัด ราคา 34,500 บาท 

 
 
 

/-2.ที่ทําการปกครองจังหวัด... 



 -๔-
ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ

2 ที่ทําการปกครอง
จังหวัด 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 3,390 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 

3 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 18,000 บาท 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 
5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
4,300 บาท 
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5 เครื่อง ๆ  ละ 3,000 บาท  

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 10 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 35 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 

4 ทต.สามโก้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 3,500 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ีแบบ 
Network  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 

5 ทต.เกษไชโย 1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 
 

6 ทต.ไชโย 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 18,000 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 11,000 บาท 
5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 4,200 บาท 
6) เครื่องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท 
7) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 6 เครื่อง ๆ  ละ 3,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 10 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 39 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 17 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 

 
  /7.ทต.วิเศษไชยชาญ... 



 -๕-
ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ

7 ทต.วิเศษไชยชาญ 1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 45 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 

8 อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 

9 อบต.หัวไผ่ 1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 4,200 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 

10 อบต.คลองวัว 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 3,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ีแบบ 
Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโคร 
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 10 แห่ง โดยมีมติเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

1 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 
- โครงการจัดทําเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ 

1 จ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ www.otopangthong.com 
โดยบริษัท เน็ตทูยู จํากัด ราคา 20,000 บาท 

2 ที่ทําการปกครองจังหวัด 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
จังหวัดอ่างทอง 

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 

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

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 

หมายเหตุ  :  คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ใช้ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   
  /-3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด... 



 -๖-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

6 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 

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

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรบังานประมวลผล  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

จํานวน 5 เครือ่ง ๆ ละ 3,0๐๐ บาท 
4 ทต.สามโก้ 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ 

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 

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

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 18,000 บาท 

5 ทต.เกษไชโย 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1 1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 

6 ทต.ไชโย 
- โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

7 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จํานวน 5 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 18,000 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
จํานวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 11,000 บาท 

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

6. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 22,000 บาท 

7. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครือ่ง ๆ ละ 3,000 บาท 

 
 

        
    /-7.ทต.วิเศษไชยชาญ... 



 -๗-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

7 ทต.วิเศษไชยชาญ 
- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

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

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท 

8 อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท  

9 อบต.หัวไผ่ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

10 อบต.คลองวัว 
- โครงการซื้ อครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ส่วนการ
คลัง) 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท 

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ไม่มี  
 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 
 

           ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปิยนันท์  ปันกอ) 

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 


