
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 5/2557 

วันจันทร์ที่ ๑5 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง  ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายปัญญา  งานเลิศ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   รองประธาน 
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนลออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางสาวนุชยา  ไรวงษ์         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพะนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายการุณย์  บุญชูช่วย         แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสุพิชญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นางประคอง  ทองบ่อ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นายสกล  เพชรเอี่ยม  แทน ผู้จดัการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
11. นางสาวพรทิพย์   มีศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นายไพทูลย์  สารีกิจ         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
13. นางสาวศิริลักษณ์  ธีระไทย แทน นายกเทศมนตรีตําบลวิเศษไชยชาญ  กรรมการ 
14. พ.จ.อ.กัมพล  มาศิริ  แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลวังน้ําเย็น กรรมการ 
15. นางปิยนันท์  ปันกอ  แทน หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดอ่างทอง  เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางธนาพัฒน์  ศรีช่วย    ผู้แทนเทศบาลตําบลศาลาแดง 
2. นางกฤตกมล  มะลิเสือ   ผู้แทนเทศบาลตําบลท่าช้าง  
3. นางสาวธนัชพร  คันทรง  ผู้แทนเทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
4. นางสุดารัตน์  มิตรอุดม  ผู้แทนเทศบาลตําบลทางพระ 
5. นายพิเชษฐ  บุญดี  ผู้แทนเทศบาลตําบลทางพระ 
6. นางชนกานต์  วงษ์บุญ  ผู้แทนเทศบาลตําบลทางพระ 
7. นางสมใจ  ศรปีระมัย  ผู้แทนเทศบาลตําบลรํามะสัก 
8. นางจิราพร  โคกพัฒน์  ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก  
9. นางภาสินี  ฤกษ์สุนทร  ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
10. นางสาวปัณฑ์ชนิต  จรเอนก  ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 
11. นางสาวอัจฉริยา  ผดุงใจ   ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่สุทธาวาส 
12. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
13. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
14. นางสาวสุธีรา  บุญประดิษฐ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

/-ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม... 



 
 

-๒-

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง    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 5/2557 มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 

สิงหาคม 2557 มีทั้งหมด 19 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อ
แก้ไข  ประการใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

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

กระทรวงมหาดไทย 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๔ ครั้ง จํานวนทั้งสิ้น 
๕๑ แห่ง ได้แก่ 

1. สํานักงานจังหวัด 2. ที่ทําการปกครองจังหวัด 3. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5. เทศบาลเมืองอ่างทอง 6. เทศบาลตําบลศาลาแดง 
7. เทศบาลตําบลโพสะ 8. อบต.บ้านอิฐ 9. อบต.จําปาหล่อ 
10. อบต.ป่าง้ิว 11. อบต.หัวไผ่ 12. อบต.คลองวัว 
13. อบต.ย่านซื่อ 14. เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 15. เทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา 

 
    /-16. เทศบาลตําบลสาวร้องไห้... 



 
 

-๓-

16. เทศบาลตําบลสาวร้องไห้ 17. เทศบาลตําบลบางจัก 18. เทศบาลตําบลท่าช้าง 
19. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 20. อบต.ย่ีล้น 21. อบต.ไผ่จําศีล 
22. อบต.ไผ่วง 23. อบต.หัวตะพาน 24. อบต.คลองขนาก 
25. เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 26. เทศบาลตําบลโคกพุทรา 27. อบต.อ่างแก้ว 
28. อบต.บางระกํา 29. อบต.ยางช้าย 30. อบต.บางพลับ 
31. อบต.คําหยาด 32. อบต.หนองแม่ไก่ 33. เทศบาลตําบลป่าโมก 
34. อบต.เอกราช 35. อบต.บางเสด็จ 36. อบต.นรสิงห์ 
37. เทศบาลตําบลไชโย 38. เทศบาลตําบลเกษไชโย 39. อบต.ราชสถิตย์ 
40. อบต.เทวราช 41. อําเภอแสวงหา 42. เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
43. อบต.บ้านพราน 44. อบต.จําลอง 45. อบต.วังน้ําเย็น 
46. อบต.ห้วยไผ่ 47. อบต.ศรีพราน 48. อบต.สีบัวทอง 
49. เทศบาลตําบลสามโก้ 50. อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์ 51. อบต.อบทม 

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

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 9 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
1 สํานักงานจังหวัด

อ่างทอง  
- โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดอ่างทอง 
ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 3,000 บาท 

เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรยีบเทียบ 3 
รายการ ดังนี้ 
๑) HP ราคา 96,650 บาท 
๒) Dell ราคา 98,200 บาท
๓) IBM ราคา 101,700 บาท
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕2 

๒ เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 

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

(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ  
3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๒ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 

 
/-เทศบาลตําบลศาลาแดง... 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
๓. เทศบาลตําบลศาลาแดง 

- โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร ์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 

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

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

(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  
3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 38 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕9 

๔. เทศบาลตําบลท่าช้าง 
- โครงการซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าช้าง 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา  
3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

๕. เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
- โครงการจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ  
3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

๖. เทศบาลตําบลทางพระ 
- โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของ
เทศบาล 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

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

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

(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ  
3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕๙ 
 
 

๗. เทศบาลตําบลรํามะสัก 
- โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์เทศบาล
ตําบลรํามะสัก 

(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 15,000 บาท 

(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 4,200 บาท  

(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 3,000 บาท 

(4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ  
3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 44 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 52 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 
 
 

/-เทศบาลตําบลระมะสัก... 



 
 

-๕-

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพจิารณาตามคณุลกัษณะ
 เทศบาลตําบลรํามะสัก 

(ต่อ) 
(5) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการบริการด้าน 

งานทะเบียนราษฎร จํานวน 1 ระบบ 
ประกอบด้วย 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 

ขาวดํา จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๒๒,๕๐๐ บาท 
- Smartcard Reader จํานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๑๐,๗๐๐ บาท 
- Passbook Printer จํานวน ๑ ชุด ราคา ๑๐๒,0๐๐ บาท 
- ค่าติดต้ังระบบ Computer Software เข้าระบบ

ฐานข้อมูล (Scanner) จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๐,๗๐๐ บาท 
- คา่ติดต้ังระบบ Computer Software ควบคุมการอ่าน

บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๑๐,๗๐๐ บาท 
- ค่าติดต้ังระบบ Computer Hardware พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง จํานวน ๑ ชุด ราคา ๗๒,๑๐๐ บาท

เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่มคีู่เปรียบเทียบ 
จัดซื้อกับบริษัทคอนโทรลดาต้า 
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ
คู่สัญญากับกรมการปกครอง 

๘. เทศบาลตําบลป่าโมก 
- โครงการซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล 
แบบที่ 1 พร้อมชุดระบบปฏิบัติการสําหรับ 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  
ราคา 22,000 บาท 

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

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

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๘  
 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 
 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๕2 

๙. องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังน้ําเย็น 
- โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 

(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือ่งไมโคร 
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๑ 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 59 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง มีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

จํานวน ๙ แห่ง ได้แก่ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

1 สํานักงานจังหวัด 
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
(เพิ่มเติม) 

๒ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๙๖,๖๕๐ บาท   
๒) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน ๑ เครื่อง  

ราคา ๓,๐๐๐ บาท  

 

/-เทศบาลเมืองอ่างทอง... 



 
 

-๖-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

๒  เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

 ๓ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน ๓ เครือ่ง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒) เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
๓) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท 
3 เทศบาลตําบลศาลาแดง 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

 ๔ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  
จํานวน ๑ เครือ่ง ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท 

๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (๒๕ แผ่น/นาที)  
จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๕๐๐ บาท 

3 เทศบาลตําบลศาลาแดง 
(ต่อ) 

  ๓) เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๐๐๐ บาท 
๔) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน ๑ ชุด ราคา ๓,๘๐๐ บาท  
4 เทศบาลตําบลท่าช้าง 

- โครงการซื้ อครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของสํานักงาน
เทศบาลตําบลท่าช้าง 

๒  1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรบังานประมวลผล  
จํานวน ๑ เครือ่ง ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท 

๒) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพวิเตอร์  
จํานวน 1 ชุด ราคา ๓,๘๐๐ บาท 

5 เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
- โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรบังานประมวลผล  
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๒) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพวิเตอร์  
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท 

6 เทศบาลตําบลทางพระ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของเทศบาล 

4 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรบังานประมวลผล  
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที ่๒  
จํานวน ๑ เครือ่ง ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓) เครื่องสํารองไฟฟ้า ๘๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๐๐๐ บาท 
๔) ชุดระบบโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท 
7 เทศบาลตําบลรํามะสัก 

- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
เทศบาลตําบลรํามะสัก 

5 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน ๓ เครือ่ง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  
จํานวน ๓ เครือ่ง ๆ ละ 4,200 บาท 

๓) เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
๔) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  

จํานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท 
 
 
 

/-เทศบาลตําบลรํามะสัก... 



 
 

-๗-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

 

เทศบาลตําบลรํามะสัก 
(ต่อ) 

 

๕) ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการบริการด้านงานทะเบียน 
ราษฎร จํานวน 1 ระบบ เป็นเงิน 264,700 บาท โดยจัดซื้อกับ 
บริษัทคอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะคูส่ัญญากับ 

กรมการปกครอง ประกอบด้วย 
    - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  

จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๒๒,๕๐๐ บาท 
    - Smartcard Reader จํานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๑๐,๗๐๐ บาท    
    - Passbook Printer จํานวน ๑ ชุด ราคา ๑๐๒,0๐๐ บาท 
    - ค่าติดต้ังระบบ Computer Software เข้าระบบฐานข้อมูล  

(Scanner) จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๐,๗๐๐ บาท 
    - ค่าติดต้ังระบบ Computer Software ควบคุมการอ่านบัตร 
ประจําตัวประชาชน จํานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๑๐,๗๐๐ บาท 
    - ค่าติดต้ังระบบ Computer Hardware พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  

จํานวน ๑ ชุด ราคา ๗๒,๑๐๐ บาท 
8 เทศบาลตําบลป่าโมก 

- โครงการซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

๓ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ พร้อมชุด 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน ๑ เครือ่ง ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท 

๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (๑๘ หน้า/นาที)  
จํานวน ๑ เครือ่ง ราคา ๓,๕๐๐ บาท 

๓) เครื่องสํารองไฟฟ้า ๘๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๐๐๐ บาท  
9 อบต.วังน้ําเย็น 

- โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

๒ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน ๑ เครือ่ง ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท 

๒) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพวิเตอร์  
จํานวน 1 ชุด ราคา ๓,๘๐๐ บาท 

 
๒. เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่เสนอขออนุมัติเพิ่มเติม      

จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ 

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

๑ สํานักงานที่ดินจังหวัด 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

๑ ๑) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จาํนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท 
 

๒ ที่ทําการปกครองจังหวัด 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
จังหวัดอ่างทอง 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

/-อําเภอเมืองอ่างทอง... 



 
 

-๘-

ลําดบั หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มตทิีป่ระชุม  
เห็นชอบ (รายการ) 

3 อําเภอเมืองอ่างทอง 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
อําเภอเมืองอ่างทอง 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

4 อําเภอวิเศษชัยชาญ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
อําเภอวิเศษชัยชาญ 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

5 อําเภอโพธิ์ทอง 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
อําเภอโพธิ์ทอง 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

6 อําเภอป่าโมก 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
อําเภอป่าโมก 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

7 อําเภอไชโย 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
อําเภอไชโย 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

8 อําเภอแสวงหา 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
อําเภอแสวงหา 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

9 อําเภอสามโก้ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยการบริหารงาน
อําเภอสามโก้ 

2 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 15,000 บาท 

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

 
 

/-ระเบียบวาระที่ 5... 



 
 

-๙-

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
ไม่มี  
 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 

         กฤติยาพร ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

          ปิยนันท์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปิยนันท์  ปันกอ) 

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


