
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ ๔/2557 

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม 2557  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ  ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายปัญญา  งานเลิศ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   รองประธาน 
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนลออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นายต่อลาภ  เลขธรากร         ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
4. นางสาวพะนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์  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. นางสาวพรทิพย์   มีศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
11. นายไพทูลย์  สารีกิจ         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
12. นายชุมพล  จึงพิทักษ์อุดม  แทน นายกเทศมนตรีตําบลวิเศษไชยชาญ  กรรมการ 
13. นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.อท เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางรัตติยา  ทับแก้ว    ผู้แทนเทศบาลตําบลโพสะ 
2. นายมานะ  เกิดโภคา   ผู้แทนเทศบาลตําบลท่าช้าง  
3. นางสุทธิรักษ์  ศรีโสภา  ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
4. นางสาวจิราพร ชัยมะณี  ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
5. นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์  ผู้แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
6. นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มชวย  ผู้แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
7. นางสาวสุนิสา  ยวงลําไย  ผู้แทนเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
8. นางสาววันเพ็ญ  เงางาม  ผู้แทนเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
9. นางสุพัตรา  บริบาล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ  
10. นายฉัตรชัย  รองรัตน์  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 
11. นายมังกร  ศรทีอง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
12. นางสาวนิรินาถ  สุเมฆกุล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ 
13. นายทรรศน์เทยีร  ณฐัพาสรณ์ ผู้แทนองค์การบรหิารส่วนตําบลห้วยไผ่ 
14. นางสาวสรัญญา  หลักดีมทีรพัย์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่จําศีล 
15. นายปัณฑิต  จติตสุโภ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่วง 
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16. นางจิตรนภา  โพธ์ิพันธ์ุ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
17. นางกัญยา  ศรสีุนทร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาก 
18. นายมีศักด์ิ  ผลชัย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคําหยาด 
19. นางสาววิราศินี  พรมล ี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่ไก่ 
20.  นางสาวณัฐนันท์  ชักนําสินทรัพย์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ 
21. นางสาวน้ําอ้อย  บุญเลิศ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ  
22. นายณัฐวุฒิ  โชติกําจรเวช  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสด็จ 
23. นายพงศธร  วงศ์คําทูม  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช 
24. นางพรพัสนันท์  เอี่ยมแสง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
25. นางสาวรุ่งนภา  ขําวังยาง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ 
26. พันจ่าเอก เจนจบ  ดิษฐผ์ดุง    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีพราน 
27. นางสาวรัสรินทร์  เกตุนาค ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสีทอง 
28. นางบุบผา  จันทเกตุ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลสีทอง 
29. นางสาวณภัทร  ใพลุวสัณฑาลัย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น  
30. นายฐนกร  อุบลบาน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิม่วงพันธ์ 
31. นางสาวเกวลิน  รัชฎาวรรณ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอบทม 
32. นางสาวสิรินุช  สวนหลวง   ผู้แทนองคก์ารบริหารส่วนตําบลอบทม 
33. นางสาวสุดาทิพย์  พุ่มระชัฎร์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอบทม 
34. นางสาวมยุรี  คําชม  ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
35. นางสาวชุติกา  ผดุงชัย   ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
36. นางสาวปัณฑ์ชนิต  จรเอนก  ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 
37. นางสาวอัจฉริยา  ผดุงใจ   ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่สุทธาวาส 
38. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
39. นายกฤตพัฒน์  ล้านแก้ว  นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงาน สนจ.อท 
40. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
41. นางสาวสุธีรา  บุญประดิษฐ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ติดราชการ 
3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น  ติดราชการ 
4. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง    ติดราชการ 
5. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 

 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 
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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 หัวหนา้สํานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้
ความเห็นชอบและบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. 

สําหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๔/2557 มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๖ แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 

2557 มีทั้งหมด 7 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข  
ประการใด ขอให้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขใหต่้อไปมติที่ประชุม 

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

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตรวจสอบพบว่า มีเว็บไซต์ช่ือว่า 
www.ictcctv.com ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐาน
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งมีการนําช่ือและตราสัญลักษณ์ของกระทรวงฯ ไปปรากฏบนหน้า
เว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทําให้หน่วยงานต่าง ๆ นําข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวไปใช้อ้างอิง  
ซึ่งส่งผลเสียต่อกระทรวงฯ และการจัดซื้อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานภาครัฐ 
เว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
กระทรวงฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งสิ้น ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการ  
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท0017.1/ว01416 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 

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

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน ๒๖ แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับ
เกณฑ์ราคากลางฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
1 สํานักงานจังหวัด

อ่างทอง 
- โครงการบรหิาร
จัดการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 
 
 
 
 
 
 
 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
     จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
     แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 22,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
     (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 3,500 บาท 
(4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ๆ  
     ละ 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๗ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัด
อ่างทอง 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
     ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 25,000 บาท 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  
      ( 1 8  ห น้ า / น า ที )  จํ า น ว น  1  เ ค รื่ อ ง  
     ราคา 3,500 บาท 
( 4) เ ค รื่ อ ง สํ า ร อ ง ไ ฟ ฟ้ า  ข น า ด  8 0 0  VA  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไ ม โ ค ร ค อมพิ ว เ ต อ ร์  จํ า น วน  2  ชุ ด  ๆ  
     ละ 3,800 บาท 
(6) เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง  

  ราคา 7,300 บาท 
 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๗ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 
 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ 3 
รายการ ดังนี้ 
๑) Canon ราคา 7,300 บาท 
๒) HP ราคา 9,470 บาท 
๓) Epson ราคา 11,990 บาท

 - โครงการจัดต้ังศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัด
อ่างทอง เพื่อบริการ
ประชาชนตาม
นโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จํานวน 5 
รายการ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
     จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
      ( 1 8  หน้ า /น า ที )  จํ า น ว น  1  เ ค รื่ อ ง  
      ราคา 3,500 บาท 
( 3 ) เ ค รื่ อ ง สํ า ร อ ง ไ ฟฟ้ า  ขน า ด  8 0 0  VA  
      จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๗ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
 

  /-สํานักงานจังหวัดอ่างทอง... 



 -๕-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
 สํานักงานจังหวัด

อ่างทอง (ต่อ) 
(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
     3,800 บาท 
(5) เครื่องโทรสาร All in One จํานวน 1 เครื่อง 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 
 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ 3 
รายการ ดังนี้ 
๑) Panasonic  
    ราคา 7,990 บาท 
๒) Brother  
    ราคา 9,490 บาท 
 ๓) Canon  
    ราคา 12,626 บาท 

๒ เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการปรบัปรุง
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายใน
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 
      จํานวน 1 เครื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,100 บาท 
(3) อุปกรณก์ระจายสัญญาณ (L1 Switch)  
     24 ช่อง จาํนวน 1 เครื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
(4) ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
     ขนาด 19 นิ้ว 27U จํานวน 1 ตู้  
 

เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ 3 
รายการ ดังนี้ 
๑) IBM  
    ราคา 69,500.95 บาท 
๒) HP ราคา 70,513 บาท 
๓) Acer  
    ราคา 72,610.20 บาท 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๓ 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ 3 
รายการ ดังนี้ 
๑) Planet  
    ราคา 4,700 บาท 
๒) Cisco  
    ราคา 6,800 บาท 
๓) Linksys 
    ราคา 7,000 บาท 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ  
3 รายการ ดังนี้ 
๑) ONUS  
    ราคา 16,900 บาท 
๒) Bellcom  
    ราคา 17,400 บาท 
๓) Interlink  
    ราคา 17,700 บาท 

/-เทศบาลเมืองอ่างทอง... 



 -๖-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
 เทศบาลเมืองอ่างทอง 

(ต่อ) 
 

(5) อุปกรณก์ระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
      จํานวน 1 เครื่อง  
 

เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ 3  
รายการ ดังนี้ 
๑) Linksys  
    ราคา 3,400 บาท 
๒) Engenius  
    ราคา 3,800 บาท 
๓) UBiQUiTi  
    ราคา 4,800 บาท 

- โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษา 
(โรงเรียนเทศบาล 3 
วัดชัยมงคล) 
 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
     จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
    จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด ๆ ละ  
     3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

- โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดโล่สุทธาวาส) 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
     จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
     จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด ๆ  
     ละ 3,800 บาท 
(4) จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
     นิ้ว จํานวน 2 จอ ๆ ละ 3,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๙ 
 

๓. ทต.โพสะ 
- โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์สําหรับ
กองช่างเทศบาล 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 2 จํานวน 1 เครือ่ง  
     ราคา 30,000 บาท 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
    ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
    ราคา 25,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด 
     A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
(4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,0๐๐ บาท  
(5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ  
     3,800 บาท 
 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๙ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๖ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๙ 
 

/อบต.ย่านซื่อ... 



 -๗-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
๔. อบต.ย่านซื่อ 

- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
     ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ  
     ละ 25,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
     แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 18,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด
     A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  
     ละ 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๒ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36  
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

๕. อบต.บ้านอิฐ 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด
     A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  
    สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
    ราคา 53,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36  
 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๓ 

๖. อบต.หัวไผ่ 
- โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,200 บาท 
(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
    ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  
    ราคา 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๔ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๙ 
 
 

๗. ทต.ท่าช้าง 
- โครงการซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

(๑) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด  
     A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท  
 
 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 
 

๘. ทต.บางจัก 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล 
     แบบที่ 1 จํานวน 5 เครือ่ง ๆ  
     ละ 22,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ  
     Network จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 
(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด ๆ  
     ละ 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘  
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒  
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๙ 
 

/-อบต.ไผ่จําศีล... 



 -๘-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
๙. อบต.ไผ่จําศีล 

- โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
    ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
    ราคา 25,000 บาท 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
    แบบที ่2 จาํนวน 1 เครื่อง  
    ราคา 30,000 บาท 
(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
    ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ  
    3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

๑๐. อบต.ไผ่วง 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง  
     ราคา 22,000 บาท 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  
     3,800 บาท 
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,200 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 
 

๑๑. อบต.หัวตะพาน 
- โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง  
     ราคา 22,000 บาท 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  
     ราคา 3,800 บาท 
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
     ประมวลผล พร้อมชุดระบบปฏิบัติการสําหรับ 
     เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 25,000 บาท 
(5) เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด
     A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑   
 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๖   
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๖ 

 

 
/-อบต.คลองขนาก... 



 -๙-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
๑๒. อบต.คลองขนาก 

- โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
     สํานักงาน จํานวน 1 เครือ่ง  
     ราคา 18,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 4,300 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  
     ราคา 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๐ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๕ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

๑๓. ทต.โพธ์ิทอง 
- โครงการจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 1 จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ  
     22,000 บาท 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
     3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

๑๔. อบต.คําหยาด 
- โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
     ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 25,000 บาท 
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด 
     ราคา 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

๑๕. อบต.หนองแม่ไก่ 
- โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
     ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 25,000 บาท 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง  
     ราคา 22,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  
    (25 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  
    ราคา 5,500 บาท 
(4) เครื่องพิมพ์ชนดิฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด 
    A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
(5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ    
     ๓,800 บาท 
 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑   
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

/-อบต.บางพลับ... 



 -๑๐-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
๑๖. อบต.บางพลับ 

- โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง  
     ราคา 22,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
     LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
     แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 18,000 บาท 
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
     สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
     ราคา 53,000 บาท 
(5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  
     ราคา 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๕ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๒  
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๓  
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

๑๗. อบต.บางเสด็จ 
-โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
     แบบที่ 1 จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  
     (25 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 5,500 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด
     A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
(4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๖ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

๑๘. อบต.เทวราช 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

๑๙. อบต.ราชสถิตย์ 
- โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
สํานักงานและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน    
    ประมวลผล พร้อมชุดระบบปฏิบัติการสําหรับ  
    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือ่ง  
    ราคา 25,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด
     A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ  ๑๑ 
 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ  ๓๖ 
 

/-ทต.เพชรเมืองทอง... 



 -๑๑-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
๒๐. ทต.เพชรเมืองทอง 

- โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในกองช่าง 

(๑) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด  
     A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๖ 
 

๒๑. อบต.ห้วยไผ่ 
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสํานักงาน 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 1 จํานวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 
     22,000 บาท 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
     ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
     25,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  
     (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 11,000 บาท 
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ  
     Network จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 
     18,000 บาท 
(5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ  
     3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 39 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 42 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

๒๒. อบต.ศรีพราน 
- โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง  
     ราคา 22,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
     จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท 
(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
     ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 25,000 บาท 
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
     แบบ Network จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
     18,000 บาท 
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
     แบบที่ 2 จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 30,000 บาท 
(7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ  
     3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 
 
ตรงตามเกณฑฯ์ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๒ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๙ 

 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๙ 
 

/-อบต.สีบัวทอง... 



 -๑๒-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
๒๓. อบต.สีบัวทอง 

- โครงการจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
     แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ่ง  
     ราคา 22,000 บาท 
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  
     ราคา 3,800 บาท 
(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  
     (25 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  
     ราคา 5,500 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๓๘ 

 

๒๔. อบต.วังน้ําเย็น 
- โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
     จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
    จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท 
(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
     จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  
     ราคา 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ  ๗ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ  ๔๔ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๙ 
 
 

๒๕. อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์ 
- โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
     แบบที่ 1 จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ  
     22,000 บาท 
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ  
     3,800 บาท 
(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
     จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
    จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 5๙ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๔๔ 
 

๒๖. อบต.อบทม 
- โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชนิดต้ังโต๊ะ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
     แบบที่ 1 จํานวน 4 เครือ่ง ๆ ละ  
     22,000 บาท 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
    จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
     ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด ๆ ละ  
     3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
  
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

/-มติที่ประชุม... 



 -๑๓-

มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 26 แห่ง โดยมีมติเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ้น 26 แห่ง ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

1 สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
- โครงการบรหิารจัดการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 
 
 
 
 
 
 

๕ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
15,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 22,000 บาท 

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

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

5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการจังหวัดอ่างทอง 

๗ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

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

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

6. เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,300 บาท  
- โครงการจัดต้ังศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อ
บริการประชาชนตาม
นโยบายคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) 

๕ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 15,000 บาท 

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

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

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

5. เครื่องโทรสาร All in One จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,990 บาท 
 
 
 

/เทศบาลเมืองอ่างทอง... 



 -๑๔-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

๒. เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์
ภายในเทศบาลเมือง
อ่างทอง 

๕ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 69,500.95 บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,100 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L1 Switch) 24 ช่อง  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,700 บาท 
4. ตู้สําหรับจดัเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 

27 U จํานวน 1 ตู้ ราคา 16,900 บาท 
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,400 บาท 

- โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษา (โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล) 

๓ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
    จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
-โครงการจัดซือ้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  
(โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดโล่สุทธาวาส) 

๔ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
    จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
4. จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
    จํานวน 2 จอ ๆ ละ 3,000 บาท 

๓. ทต.โพสะ 
- โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ สําหรับ 
กองช่างเทศบาล 
 
 
  

๕ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
๔. อบต.ย่านซื่อ 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท 

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

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 8,500 บาท 

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

/-อบต.บ้านอิฐ...   



 -๑๕-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

๕ อบต.บ้านอิฐ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2 1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 8,500 บาท 

2. เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 53,000 บาท 

๖. อบต.หัวไผ่ 
- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

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

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

จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 4,200 บาท 
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  

จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
๗. ทต.ท่าช้าง 

- โครงการซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1 1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 8,500 บาท 

๘. ทต.บางจัก 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
๙. อบต.ไผ่จําศีล 

- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

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

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

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

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

๑๐. อบต.ไผ่วง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 22,000 บาท 

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

จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,200 บาท 

/-อบต.หัวตะพาน...   



 -๑๖-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

๑๑. อบต.หัวตะพาน 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

6 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 ราคา 22,000 บาท 

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

จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

5. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรบังานเก็บเอกสารทั่วไป  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 3,000 บาท 

6. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 8,500 บาท 

๑๒. อบต.คลองขนาก 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

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

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
๑๓. ทต.โพธ์ิทอง 

- โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

3 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. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
๑๔. อบต.คําหยาด 

- โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 25,000 บาท 

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

๑๕. อบต.หนองแม่ไก่ 
- โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์ 

6 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) 
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 
4. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3 
    จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท 
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 3,000 บาท 
6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน ๒ ชุดๆ ละ  3,800 บาท 

/-อบต.บางพลับ...   



 -๑๗-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

๑๖. อบต.บางพลับ 
- โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 22,000 บาท 

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

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

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

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

6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

๑๗. อบต.บางเสด็จ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

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

3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 8,500 บาท 

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

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

๑๘. อบต.เทวราช 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สํานักงาน 
 
 

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
๑๙. อบต.ราชสถิตย์ 

- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์สํานักงาน
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สํานักงานประมวลผล      
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 8,500 บาท 

๒๐. ทต.เพชรเมืองทอง 
- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน 
กองช่าง 

1 1. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 8,500 บาท 

 
 
 /-อบต.ห้วยไผ่...   



 -๑๘-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

๒๑. อบต.ห้วยไผ่ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสํานักงาน 

6 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สํานักงานประมวลผล      
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 11,000 บาท 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 

5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท  
๒๒. อบต.ศรีพราน 

- โครงการจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

7 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 22,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 4,200 บาท 

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สํานักงานประมวลผล      

จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 25,000 บาท 
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 

จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 18,000 บาท 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 30,000 บาท 
7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
    จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

๒๓. อบต.สีบัวทอง 
- โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 22,000 บาท 

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
จํานวน ๑ ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที)  

จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 5,500 บาท 
๒๔. อบต.วังน้ําเย็น 

- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
จํานวน 6 เครือ่ง ๆ ละ 4,200 บาท 

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

/-อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์...   



 -๑๙-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

๒๕. อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 

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

3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 4,200 บาท 

๒๖. อบต.อบทม 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ 

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จํานวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บาท 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
ไม่มี  
 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 
 
 

         กฤติยาพร ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

          ปิยนันท์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปิยนันท์  ปันกอ) 

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


