
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 

ครั้งที่ 4/2558 
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558  เวลา 10.00 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. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ 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. นายวรยศ  กิจพานิช         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
13. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ   กรรมการ 
14. นายปรีชา  เดชพันธ์ุ  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
15. นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศและการสือ่สาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
2. นางสาวกาญจนา  ป่ินเพ็ชร ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
3. นางสาวนันทนลิน  ม้างไม้  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
4. นางสาวจิราพร  ชัยมณี              ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
5. นางสาวสิริพร  เพิ่มบุญ  ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
6. นายธนายุส  ภู่เจริญ  ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
7. นางสาวกนกนาก  คงสืบชาติ   ผู้แทนเทศบาลตําบลทางพระ 
8. นางสาวปฐมา  จันทรอ้์น  ผู้แทนเทศบาลตําบลทางพระ 
9. นางสาวเบญจมาสภ์  เกษสังข์ ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
10. นางปัทมา  รักขยัน  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
11. นางสาวสุมามาลย์  ผ่องกาย ผู้แทนเทศบาลตําบลไชโย 
12. นายศราวุธ  ตางาม  ผู้แทนเทศบาลตําบลไชโย 
13. นางยุภาพร  ชมจันทร ์  ผู้แทนเทศบาลตําบลเกษไชโย 
14. นางสาวรุ่งนภา  ทองธรรมชาติ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ 

/-นางสาวธิมาพร... 
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15. นางสาวธิมาพร  จุ๋ยมา    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่  
16. นายชัยณรงค์  ปลอดภัย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลศาลเจ้าโรงทอง 
17. นางสาวศศิกานต์  รอดเสียงล้ํา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลศาลเจ้าโรงทอง 
18. นางสาวณัฐณิชา    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาก 
19. นางกัญยา  ศรสีุนทร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาก 
20. นางณัฐปภัสร์  ชีวนาถพันธ์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ 
21. นางสาววิไลวรรณ  รวดทอง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
22. นางสาวอัฉราภรณ์  เหมือนพันธ์ุ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
23. นายฐนกร  อุบลบาน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิม่วงพันธ์ 
24. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
25. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
26. นางสาวนุชนาถ  ป่ินทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนจ.อท 
27. นายสุรศักด์ิ  โตรส  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 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 4/2558  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้พิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 17 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มี

ทั้งหมด 9 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
/-ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1  แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1) การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย โดยมอบให้ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาโครงการฯ แทนการประชุมคณะกรรมการฯ ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 

2) แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดอ่างทองที่ อท0017.1/ว3599 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 
2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ  3.2  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2558 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ราคา 37,000 บาท 
2) อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 900 บาท 
3) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 44,000 บาท 
4) อุปกรณ์กระจายการทํางาน (Load Balancer) ราคา 190,000 บาท 

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
         หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 17 แห่ง ขอให้
หน่วยงานชี้แจงตามลําดับต่อไป 

1. สํานกังานทีด่นิจังหวดัอา่งทอง 
ผู้แทน สนง.ทีดิ่นจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท 
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาํหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะและ

ราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ เปรยีบเทียบ 3 รายการ ได้แก่ 
- บริษัท ไอเน็ต พลัส พลสั จํากัด ราคา 13,500 บาท 
- บริษัท วิช เวนเดอร์ จํากัด ราคา 13,900 บาท 
- บริษัท แอดไวซ์อ่างทอง ราคา 13,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,600 บาท  
/-เลขานุการ... 
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เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่า เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ส่วนอีก 1 รายการ คือ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ซึ่งทางสํานักงานที่ดินจังหวัด
ได้ทํารายการเปรียบเทียบ 3 รายการแล้ว โดยเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

2. องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
ผู้แทน อบจ.อท  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่อง

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

3. เทศบาลเมืองอ่างทอง  
ผู้แทนเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,100 บาท 
2) จอภาพแบบ LED ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 

เปรียบเทียบ 3 รายการ ได้แก่ 
- บริษัท STP Securitech Co.,Ltd. ราคา 13,910 บาท 
- บริษัท Intertech Electic Ltd.,Part. ราคา 16,500 บาท 
- บริษัท เอส เค ที ซสิ เทม็ แอนด์เดคคอเรชั่น จํากัด ราคา 15,500 บาท 

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของคุณลักษณะ จึงขอปรับคุณลักษณะจากจอภาพเป็น
จอโทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว 

3) ตู้สําหรับจดัเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 ขนาด 36U จํานวน 1 ตู้ 
ราคา 20,000 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
4) เครื่องบันทกึภาพแบบ Network Video Recorder (NVR) 16 CH จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 125,000 บาท 
5) กล้องโทรทศัน์วงจรปิด แบบ PTZ จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 29,500 บาท 
6) สายไฟเบอร์ออฟติก 6 คอ จํานวน 2,000 เมตร ๆ ละ 85 บาท 
7) Setup Charge Equipment Fiber Optic Cable จํานวน 2,000 เมตร ๆ ละ 40 บาท 
8) ตู้กันน้ํามีหลังคาไฟเบอร์ เพื่อเก็บสายกล้อง จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท 
9) มีเดียคอนเวอร์เตอร์ 16 สล๊อต จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท 
10) Rack Mount Slide I U 24 C จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท 
 

/-11) ที่พักสาย... 
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11) ที่พักสาย Storage Tray-For Keeping Fiber Cable จํานวน 4 ตัว ๆ  ละ 2,000 บาท 
12) ค่าเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ จํานวน 5 จุด ๆ ละ 5,600 บาท 
13) สาย LAN UTP CAT5 จํานวน 500 เมตร ๆ ละ 40 บาท 
14) สายไฟ VCT 2*1 Outdoor (Support Camera) จํานวน 500 เมตร ๆ ละ 40 บาท 
15) ขายึดกลอ้งขนาด 1*1/2 นิ้ว จํานวน 8 ช้ิน ๆ ละ 2,600 บาท 
16) ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 4 หม้อ ๆ ละ 750 บาท 
17) ค่าแรง ราคา 30,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 915,310 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยเฉพาะในส่วนของกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้
พิจารณาคุณลักษณะการจัดซื้อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
4. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจําปาหล่อ อาํเภอเมืองอ่างทอง  

ผู้แทน อบต.จําปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ เสนอขออนุมัติ จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจดัซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

5. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหัวไผ ่อําเภอเมืองอ่างทอง  
ผู้แทน อบต.หัวไผ่ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ เสนอขออนมุัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

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

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

6. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลคลองวัว อาํเภอเมืองอ่างทอง  
มติที่ประชุม  เนื่องจากไม่มีผู้มาช้ีแจงรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงเห็นควรให้รอการ

พิจารณาในครั้งต่อไป 
/-7. ทต.วิเศษไชยชาญ... 
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7. เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน ทต.วิเศษไชยชาญ เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องสแกนเนอร ์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
2) Smartcard Reader จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 900 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
3) ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ Software 

-  เข้าระบบฐานข้อมูล (Scanner) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,700 บาท 
-  ควบคมุการอ่านบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,700 บาท 

4) ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ Hardware พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
21,400 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

8. เทศบาลตําบลบางจกั อําเภอวเิศษชัยชาญ  
ผู้แทน อบต.บางจัก องค์การบริหารส่วนตําบลบางจัก เสนอขออนุมัติ จํานวน 9 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล แบบที ่1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง   ราคา 

3,700 บาท 
5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
6) เครื่องพิมพ์ Multifunction / ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท 

ทั้งนี้ ได้ทํารายการเปรียบเทียบ 3 ย่ีห้อ ได้แก่ 
- Fuji Xerox รุ่น DocuPrint M355 df ราคา 21,000 บาท 
- HP รุ่น HP MFP M277dw ราคา 23,830 บาท 
- Brother รุ่น Brother MFC-L8850CDW ราคา 29,900 บาท  

7) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
8) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
9) Smartcard  Reader 2 เครื่อง ๆ ละ 900 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 10) Computer Software เข้าระบบฐานข้อมูล Scanner จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

10,000 บาท 
 11) Computer Software ควบคมุการอ่านบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 10,000 บาท 
 12) ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ Hardware จํานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท 
 

/-รวมเป็นเงินทั้งสิ้น... 
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 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,400 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด ยกเว้นรายการที่ 6 เครื่องพิมพ์ Multifunction / ชนิด LED ขาวดํา ซึ่งไม่มี
คุณลักษณะในเกณฑ์ราคากลางฯ 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ ยกเว้น เครื่องพิมพ์ Multifunction / ชนิด LED ขาวดํา ที่นํามาใช้
สําหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ซึ่งกรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งการปรับปรุงระบบ
ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งที่ทําการปกครองจังหวัดได้แจ้งให้
หน่วยงานทราบแล้วพร้อมคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ต้องจัดหา จึงเห็นควรให้ปรับคุณลักษณะ
จากเครื่องพิมพ์ Multifunction / ชนิด LED ขาวดํา ราคา 21,000 บาท เป็นเครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
9. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวเิศษชัยชาญ  

ผู้แทน อบต.ศาลเจ้าโรงทอง องค์การบริหารส่วนตําบลศาลเจ้าโรงทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล แบบที ่2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,100 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

10. องค์การบรหิารส่วนตําบลคลองขนาก อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน อบต.คลองขนาก องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนากเสนอขออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 5 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท 
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล แบบที ่2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท 
7) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จํานวน 1 เครื่อง             

ราคา 22,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,000 บาท 
 
 

/-เลขานุการ... 



 
 

-๘-

  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

11. เทศบาลตําบลทางพระ อําเภอโพธิท์อง  
ผู้แทน ทต.ทางพระ เทศบาลตําบลทางพระ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล แบบที ่1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง   

ราคา 7,300 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,200 บาท  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

12. เทศบาลตําบลม่วงคัน อําเภอโพธิท์อง  
ผู้แทน ทต.ม่วงคัน เทศบาลตําบลม่วงคัน เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
2) เครื่องคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง   

ราคา 3,700 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จาํนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77,900 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

13. เทศบาลตําบลไชโย อําเภอไชโย  
ผู้แทน ทต.ไชโย เทศบาลตําบลไชโย เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
2) Smartcard Reader จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 900 บาท 
 
 

/-อุปกรณ์อ่ืน ๆ... 



 
 

-๙-

 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

3) ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ Software 
-  เข้าระบบฐานข้อมูล (Scanner) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 
-  ควบคมุการอ่านบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 

4) ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ Hardware พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 20,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท  
โดยในส่วนของอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จึงขอปรับเปลี่ยนราคาโดย
เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท เป็น 72,200 บาท 

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

14. เทศบาลตําบลเกษไชโย อําเภอไชโย  
ผู้แทน ทต.เกษไชโย เทศบาลตําบลเกษไชโย เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่  

1) เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
2) Smartcard Reader จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 900 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
3) ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ Software 

-  เข้าระบบฐานข้อมูล (Scanner) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,700 บาท 
-  ควบคมุการอ่านบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,700 บาท 

4) ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ Hardware พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 1 เครื่อง  
ราคา 21,400 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
15. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลราชสถิตย์ อําเภอไชโย  

ผู้แทน อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ เสนอขออนุมัติ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 

16,000 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท  
/-เลขานุการ... 



 
 

-๑๐-

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

16. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลจําลอง อําเภอแสวงหา  
ผู้แทน อบต.จําลอง องค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 

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

2) เครื่องคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด             

ชุดละ 3,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,300 บาท  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

17. องค์การบรหิารส่วนตําบลโพธิ์ม่วงพนัธ์ อาํเภอสามโก้  
ผู้แทน อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิม่วงพันธ์ เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ  ละ 23,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จาํนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง              

ราคา 21,000 บาท 
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
6) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือ่ง        

ราคา 19,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,800 บาท  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

/-ระเบียบวาระที่ 5... 
 



 
 

-๑๑-

ระเบยีบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)  
 ไม่ม ี

 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

         กฤติยาพร ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

           ปิยนันท์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปิยนันท์  ปันกอ) 

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


