
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 

ครั้งที่ 3/2558 
วันพุธที่ ๑5 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.30 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. นางสาวสุภารัตน์  คงคุ้ม  แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร  จํานงค์ถิ่น        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสุพิชญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นางประคอง  ทองบ่อ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นายวรดี  ชินคชบาล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
11. นางสาวพรทิพย์   มีศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นายวีระชัย  มูลคาเพ็ชร         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
13. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ   กรรมการ 
14. นายปรีชา  เดชพันธ์ุ  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
15. นางปิยนันท์  ปันกอ  หวัหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุพีรนัฐ  บุญเกิน  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2. นางวรภร  แย้มกระจ่าง  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นางสาวกัญญาภัค  สนิททรวง ผู้แทนเทศบาลตําบลศาลาแดง 
4. จ.อ.วินัย  ธรรมโรจน์  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงเตี้ย 
5. นายสุชา  ธีระพิธี   ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงเตี้ย 
6. นางสาวกนกพร  มลูพร้อม ผู้แทนเทศบาลตําบลโคกพุทรา 
7. นางสาวอาภาพร  สุขคง    ผู้แทนเทศบาลตาํบลโคกพุทรา 
8. นางยุภาพร  ชมจันทร ์  ผู้แทนเทศบาลตําบลเกษไชโย 
9. นางสาวเบญจมาสภ์  เกษสังข์ ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
10. นางปัทมา  รักขยัน  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
11. นายศราวุธ  แสงทอง  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
12. นางสาวนันทนลิน  ม้างไม้  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
13. นางสาวกาญจนา  ป่ินเพ็ชร ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 

 
/-14.พรพัสนนัท์... 
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14. นางพรพัสนันท์  เอี่ยมแสง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว 
15. นางสาวฐายิกา  มสีกุล    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ  
16. นางอรอุมา  แดงกีฬา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
17. นายมังกร  ศรทีอง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
18. นางชมพูนุช  มธุรส  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
19. นางสาวปภัคค์พร ลดามณีกรนิตย์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
20. นายศรายุทธ  อิสรพงศ์  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด 
21. นางสุรินทร์ทิพย์  เรืองสุข   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม ่
22. นางจิตรินดา  โพธ์ิพันธ์ุ   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
23. นางสาวขวัญยืน  มุ่ยเอิน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว 
24. นางสาวน้ําอ้อย  บุญเลิศ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ 
25. นางสาวอภิวันท์  มลูคัน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ 
26. นางสาวเสาวนีย์  ทองคําสุข ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช 
27. นางสาวเมลดา  เฉลยจรรยา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช 
28. นายชวดล  ทองเดือน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลโรงช้าง 
29. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์
30. นางสาวกิจวิพา  เหมือนพันธ์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ ่
31. นางสาวสุธีรา  สุขเกษม  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ 
32. นางสาวชิสา  โรจนบวร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
33. นางสาวอัฉราภรณ์  เหมือนพันธ์ุ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
34. นางสาวรัชนี  ชาวปลายนา เสมียนตราอําเภอแสวงหา 
35. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
36. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
37. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
38. นางสาวนุชนาถ  ป่ินทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนจ.อท 
39. นายสุรศักด์ิ  โตรส  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 
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-๓-

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 3/2558  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้พิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 18 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 

มีทั้งหมด 14 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข ประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  3.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
         หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 18 แห่ง ขอให้
หน่วยงานชี้แจงตามลําดับต่อไป 

1. สํานกังานจังหวดัอา่งทอง 
หน.สนจ.อท สํานักงานจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง     

เครื่องละ 3,700 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
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2. เทศบาลเมืองอ่างทอง  
ผู้แทนเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ จอคอมพิวเตอร์แบบ LCD 

หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
3,300 บาท  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
3. เทศบาลตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง  

ผู้แทน ทต.ศาลาแดง เทศบาลตําบลศาลาแดง เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง            

ราคา 23,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง     

ราคา 7,300 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

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

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชมุ  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

/-5.อบต.บ้านอิฐ... 
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5. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน อบต.บ้านอิฐ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ เสนอขออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง           

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

ราคา 30,000 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,900 บาท 
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 9 เครื่อง         

เครื่องละ 7,300 บาท 
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์จํานวน 10 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

6. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน อบต.ตลาดกรวด องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,900 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

7. เทศบาลตําบลม่วงเตีย้ อาํเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.ม่วงเตี้ย เทศบาลตําบลม่วงเตี้ย เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ราคา 3,800 บาท 
5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 
6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง            

ราคา 16,000 บาท 
/-รวมเป็นเงินทั้งสิ้น... 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

8. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลตลาดใหม่ อาํเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน อบต.ตลาดใหม่  องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม่ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

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

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

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

9. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหัวตะพาน อาํเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน อบต.หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

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

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,800 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

10. องค์การบรหิารส่วนตําบลหลกัแก้ว อําเภอวิเศษชยัชาญ  
ผู้แทน อบต.หลักแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลหลกัแก้ว เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

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

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 
/-รวมเป็นเงินทั้งสิ้น... 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,800 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

11. เทศบาลตําบลโคกพทุรา อําเภอโพธิท์อง  
ผู้แทน ทต.โคกพุทรา เทศบาลตําบลโคกพุทรา เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,100 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนมุัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

12. องค์การบรหิารส่วนตําบลบางพลบั อําเภอโพธิท์อง  
ผู้แทน อบต.บางพลับ องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

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

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,500 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

13. องค์การบรหิารส่วนตําบลเอกราช อาํเภอป่าโมก  
ผู้แทน อบต.เอกราช  องค์การบริหารส่วนตําบลเอกราช เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง          

ราคา 23,000 บาท แต่เนื่องจาก อบต.เอกราช ต้องการนําเครื่องไปใช้งานเกี่ยวกับ
การทําแผนที่ภาษี ซึ่งต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้รองรับการโปรแกรม
แผนที่ภาษี จึงขอปรับเปลี่ยนคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 ราคา 23,000 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาท 

/-3) เครื่องพิมพ์... 
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3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 3,700 บาท 

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

5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,100 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอและที่ขอปรับแก้ไขรายการ ตามข้อ 2) เพื่อให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการนําไปใช้งาน และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
14. องค์การบรหิารส่วนตําบลโรงช้าง อําเภอปา่โมก  

ผู้แทน อบต.โรงช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลโรงช้าง เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

15. องค์การบรหิารส่วนตําบลนรสงิห์ อาํเภอปา่โมก  
ผู้แทน อบต.นรสิงห์ องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

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

2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,000 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,900 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

16. เทศบาลตําบลเกษไชโย อําเภอไชโย  
ผู้แทน ทต.เกษไชโย เทศบาลตําบลเกษไชโย เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

/-มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
17. องค์การบรหิารส่วนตําบลห้วยไผ่ อําเภอแสวงหา  

ผู้แทน อบต.ห้วยไผ่ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง          

เครื่องละ 23,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จาํนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,600 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

18. องค์การบรหิารส่วนตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา  
ผู้แทน อบต.จําลอง องค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,100 บาท  
และเนื่องจาก กองช่างของ อบต.จําลอง ยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานแผนที่

ภาษี จึงประสงค์ขอจัดซื้อเพิ่มเติมเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 30,000 บาท พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้าและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

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

มติที่ประชุม  เนื่องจาก อบต.จําลอง ประสงค์ขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมดังกล่าว จึงมีมติให้
ยกเลิกโครงการที่เสนอ และให้เสนอโครงการใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะการนําไปใช้งาน 

 
ระเบยีบวาระที่ 4    เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)  
 ไม่ม ี

 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

         กฤติยาพร ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

          ปิยนันท์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปิยนันท์  ปันกอ) 

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


