
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 2/2561 

วันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  2561   เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง ช้ัน 2  ศาลากลางจงัหวัดอ่างทอง 

*********************** 
1. ผู้มาประชุม 

1. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธาน 
2. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนละออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นายเลิศชัย  สกลเสาวภาคย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางจารุวรรณ  มั่นใจ  แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นายพุฒินันท์  ปรีดี  แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายสมชาย  ไพรวรรณ        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสาวกอบแก้ว  พยอมสินธ์ุ แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์        แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
9. นายชาติชาย  ดาราชาติ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นางณนธรส  หีบท่าไม้  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
11. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นายกิตติศักด์ิ  งามขํา    แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเทวราช กรรมการ 
13. นายทวีป  ทองเนื้อแปด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี แทน หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดอ่างทอง  เลขานุการ 

 
2. ผู้ไมม่าประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง       ติดภารกิจ 
2. นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง       ติดภารกิจ 
3. นายกเทศมนตรีตําบลม่วงเตี้ย       ติดภารกิจ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  (นายอาณัฐชัย  ไพลดํา)        ติดภารกิจ  

 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุเมธ  เรืองประยูร  ผู้แทนอําเภอเมืองอ่างทอง 
2. นางสาวสุทธาสินี  นิยมกาล ผู้แทนเทศบาลตําบลโพสะ 
3. นายธเนศ  อารีย์รักษ ์  ผู้แทนเทศบาลตําบลโพสะ 
4. นางสาวศิริพร  นาจพินิจ  ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
5. นางสาวสิตาภรณ์  เพ็ชรอําไพ ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
6. นางสาวยุพา  จริงดี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว 
7. นางภัทรวดี  พ่วงมงคล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว 
8. นางสาววิมล  แจ่มอําพร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว 
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9. นายวรวุฒิ  กมลฉ่ํา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว 
10. นางสาวพัทธนันท์  ดําดี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว 
11. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
12. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีคําสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1320/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 2 ท่าน จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
หัวหนา้สํานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ
และบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

สําหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2561 มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

มีทั้งหมด 6 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป  

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.๒๕61 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ .ศ .2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
(เอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.mdes.go.th หรือ 
www.angthong.go.th หัวข้อ “ระบบสารสนเทศโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์” 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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เลขานุการ  3.2 ระบบสารสนเทศโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทําระบบสารสนเทศโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัด

อ่างทอง (http://123.242.159.135/web) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดอ่างทอง คําสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งการรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องรายงานให้
จังหวัดทราบภายหลังการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดจะเริ่มให้รายงานผล
การจัดหาผ่านระบบฯ ครั้งแรก คือ ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจังหวัด
จะมีหนังสือแจ้งเวียน พร้อมวิธีการใช้งานให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 6 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ (เอกสารแนบท้าย) เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. สํานกังานจังหวดัอา่งทอง  
ผู้แทน สนจ.อท  สํานักงานจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักงานจังหวัดอ่างทอง จํานวน 7 รายการ 
ได้แก่  

1) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายในอาคาร 
จํานวน 8 กลอ้ง ๆ ละ 23,000 บาท รวม 184,000 บาท 

2) เครื่องบันทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 24,000 บาท 

3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 9,500 บาท รวม 19,000 บาท 

4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท  
5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,800 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
6) สาย LAN UTP CAT5 จํานวน 2 กล่อง ๆ ละ 3,900 บาท รวม 7,800 บาท 
7) ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จํานวน 8 จดุ ๆ ละ 2,000 ราคา 16,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,500 บาท โดยติดต้ังใช้งานบริเวณภายในอาคารศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง ได้แก่ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จํานวน 1 กล้อง ห้องโถงศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง (หลังเก่า) จํานวน 1 กล้อง บริเวณหน้าห้องศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จํานวน 1 กล้อง 
บริเวณหน้าห้องประชุม ช้ัน 2 จํานวน 3 กล้อง และบริเวณ ช้ัน 5 ห้องสํานักงานจังหวัด
อ่างทอง จํานวน 2 กล้อง  
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เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะและราคาตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่ารายการข้อ 1) ข้อ 2) 
และข้อ 3)  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ข้อ 4) เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด และข้อ 5) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนด 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) เสนอให้ฝ่ายเลขานุการสรุปรายการครุภัณฑ์ที่หน่วยงานขอจัดซื้อว่า  
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ ใด ข้อที่เท่าไร และตรงกับหน้าอะไร เพื่อให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาได้ง่ายขึ้น และได้สอบถามสํานักงานจังหวัดอ่างทองว่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ทําไมต้อง
จัดซื้อขนาด 1 KVA ถ้าจัดซื้อขนาด 800 VA เพียงพอไหม 

ผู้แทน สนจ.อท.  เหตุผลที่จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA เพราะต้องการนําไปใช้งานร่วมกับระบบ
เดิมที่มีอยู่ เนื่องจากเครื่องเดิมสภาพการใช้งานไม่ดีแล้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป  ทองเนื้อแปด) เครื่องบันทึกภาพสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ก่ีวัน 
ผู้แทน สนจ.อท.  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 30 วัน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้เพิ่มเติมแบบรายงานข้อ 4 ในส่วนของ

จํานวนครุภัณฑ์ ให้ระบุหน่วยเพิ่ม และแก้ไขแบบรายงานข้อ 10 และข้อ 12 ให้สอดคล้องกัน 
และถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง  

เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับรูปแบบการนําเสนอคณะกรรมการฯ โดยให้ระบุรายละเอียด
ของครุภัณฑ์แต่ละเครื่องว่าตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ อะไร ข้อและหน้าที่เท่าไรในวาระการ
ประชุมครั้งถัดไป พร้อมทั้งทําเกณฑ์ราคากลางฯ ทุกเกณฑ์ฯ แนบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาด้วย 

 
2. อําเภอเมืองอ่างทอง 

ผู้แทน อ.เมืองอ่างทอง อําเภอเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติโครงการชุมชนจัดระบบความปลอดภัยบริเวณ
อําเภอเมืองอ่างทอง จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 

1) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายในอาคาร 
จํานวน 4 กลอ้ง ๆ ละ 23,000 บาท รวม 92,000 บาท 

2) เครื่องบันทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 24,000 บาท  

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท  
4) ตู้ RACK 9U จํานวน 1 ตู้ คุณลักษณะและราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

เปรียบเทียบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ได้แก่ 
- ร้านธันว์วิทยุ ราคา 3,200 บาท 
- ร้าน โอ พี เอ เทคโนโลยี ราคา 3,800 บาท 
- ร้านแสงเจริญกิจ ราคา 4,200 บาท 
- www.rackserver9.com/product/25 ราคา 3,990 บาท 

5) TV LED ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 บาท 
 
 
 

/อุปกรณ์อ่ืนๆ... 
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อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
6) สายสัญญาณ (UTP Cable) และอุปกรณ์ จํานวน 200 เมตร ๆ ละ 25 บาท 

รวม 5,000 บาท 
7) ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ท่อ PVC ขาว พร้อมอุปกรณ ์จํานวน 1 ชุด ราคา 6,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,200 บาท โดยติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณภายในอาคาร   
ที่ว่าการอําเภอเมืองอ่างทอง รวม 4 จุด เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของราชการและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก็บรักษาไว้ให้มีความปลอดภัยจากการโจรกรรม โดยอําเภอเมืองอ่างทองได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดครั้งนี้จากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะและราคาตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่ารายการข้อ 1) และ
ข้อ 2)  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ข้อ 3) เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด และข้อ 5) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนด ส่วนข้อ 4) คุณลักษณะ
และราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ต้องเปรียบเทียบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) เครื่องบันทึกภาพที่ขอจัดซื้อขนาด 8 ช่อง มากเกินความจําเป็นกับกล้อง
จํานวน 4 กล้องหรือไม่ และทําไมซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพียง 4 กล้อง 

ผู้แทน อ.เมืองอ่างทอง เหตุผลที่จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพียง 4 กล้อง เนื่องจากงบประมาณที่ได้มีจํากัด 
ส่วนเครื่องบันทึกภาพที่ขอจัดซื้อขนาด 8 ช่อง เพื่อรองรับการขยายระบบในอนาคต 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) ตู้ RACK ที่ขอจัดซื้อ มีในเกณฑ์ราคากลางฯ หรือไม่ 
เลขานุการ  ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561  

มีคุณลักษณะและราคากลางของตู้ RACK อยู่ในข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 ซึ่งในข้อ 28 มี
คุณลักษณะต่ําสุด คือขนาด 36U ราคา 18,000 บาท แต่หน่วยงานต้องการใช้งานเพียง 9U 
ซึ่งตํ่ากว่าที่เกณฑ์ราคากลางฯ กําหนดไว้ จึงต้องจัดทํารายการเปรียบเทียบราคาของ 3 ร้านค้า 
และ 1 เว็บไซต์ แล้วเลือกราคาที่ตํ่าสุดตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยหน่วยงานได้จัดทํา
แล้วพบว่า ร้านธันว์วิทยุ เสนอราคาต่ําสุดคือ 3,200 บาท  

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลในแบบรายงานฯ ข้อ 7 ข้อ 10 
และข้อ 11 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบอีกครั้ง และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
3. เทศบาลตําบลโพสะ  อ.เมืองอ่างทอง 

ผู้แทน ทต.โพสะ  เทศบาลตําบลโพสะ เสนอขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงานและระบบแผนที่ภาษี จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 

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

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

30,000 บาท  
 

/4)เครื่องคอมพิวเตอร์... 
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4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท รวม 64,000 บาท 

5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
7,100 บาท  

6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รวม 
5,000 บาท 

7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท รวม 26,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,700 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด 

กรรมการ (โยธาธิการฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอจัดซื้อเพิ่มเติม กับของเดิมที่มีอยู่ มากเกินจํานวนคนใช้งานหรือไม่ 
ผู้แทน ทต.โพสะ  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ และจัดซื้อ

ใหม่เพิ่มเติมสําหรับจัดทําระบบแผนที่ภาษี 
กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดหาใหม่ทดแทนได้ ต้องใช้งานมาแล้วก่ีปี 
เลขานุการ  ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 

หน้าที่ 24 มีข้อแนะนําประกอบการพิจารณา โดยในข้อ 1 ระบุว่า การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

กรรมการ (โยธาธิการฯ) ขอให้ทางเทศบาลตําบลโพสะระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเครื่องใดซื้อใหม่ เครื่องใดซื้อ
ทดแทนและทดแทนเครื่องใด 

ผู้แทน ทต.โพสะ  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล ขออนุมัติจัดซื้อ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทน
เครื่องของสํานักปลัดเทศบาล ที่ใช้งานต้ังแต่ปี 2549 

  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขออนุมัติจัดซื้อ จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่อทดแทนเครื่องของกิจการประปา ที่ใช้งานต้ังแต่ปี 2551 

  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ขออนุมัติจัดซื้อใหม่ จํานวน 1 
เครื่อง เพื่อรองรับการจัดทําระบบแผนที่ภาษี ซึ่งต้องใช้คุณลักษณะของเครื่องสูง  

  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน ขออนุมัติจัดซื้อ จํานวน 4 เครื่อง เพื่อ
ทดแทนเครื่องกองคลัง จํานวน 1 เครื่อง ที่ใช้งานต้ังแต่ปี 2550 และจัดซื้อเพิ่มเติมให้กับสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 เครื่อง กองช่าง จํานวน 1 เครื่อง และกองการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) เครื่องพิมพ์จําเป็นต้องใช้คุณลักษณะตามที่ขอจัดซื้อนี้หรือไม่ 
ผู้แทน ทต.โพสะ  เครื่องพิมพ์ที่ขอจัดซื้อครั้งนี้ เป็นแบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 สําหรับใช้งาน

ร่วมกับระบบแผนที่ภาษี ที่จําเป็นต้องพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่ ซึ่งรายการครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติ
จัดซื้อสําหรับใช้งานกับระบบแผนที่ภาษี ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) เครื่องสํารองไฟฟ้าใช้กับระบบแผนที่ภาษี 1 เครื่อง แล้วอีก 1 เครื่อง
นําไปใช้กับเครื่องใด 

 
/ผู้แทน ทต.โพสะ... 
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ผู้แทน ทต.โพสะ  เครื่องสํารองไฟฟ้าอีก 1 เครื่องที่ขอจัดซื้อนําไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน ที่จัดซื้อทดแทนให้กับสํานักปลัดเทศบาล  

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ขอจัดซื้อ ทําไมไม่จัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า
ใช้งานควบคู่ด้วย 

ผู้แทน ทต.โพสะ  เครื่องสํารองไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมยังสามารถใช้งานได้อยู่ ที่จัดหาเพิ่มเติมควบคู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อครั้งนี้คือ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขแบบรายงานข้อ 9 เพิ่มเติม คือ 
ระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขอจัดซื้อว่าเครื่องใดจัดซื้อเพิ่มเติม เครื่องใดจัดซื้อทดแทน และ
ทดแทนเครื่องใด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบอีกครั้ง และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง  

 
4. เทศบาลตําบลบางจัก  อ.วิเศษชัยชาญ 

ผู้แทน ทต.บางจัก  เทศบาลตําบลบางจัก เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท เพื่อให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนทั้งใน
และนอกเขตเทศบาลตําบลบางจัก 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด 

กรรมการ (โยธาธิการฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอจัดซื้อ นําไปใช้งานในลักษณะใด 
ผู้แทน ทต.บางจัก  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติจัดซื้อครั้งนี้ จะจัดต้ังไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลบางจัก 

โดยแบ่งเป็น  
1) ใช้ในการติดต้ังโปรแกรมห้องสมุดสําหรับบรรณารักษ์ จํานวน 1 เครื่อง  
2) สําหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 เครื่อง 
3) สําหรับให้บริการประชาชน จํานวน 8 เครื่อง ในการค้นหาข้อมูลจากระบบ

อินเตอร์เน็ต และใช้ในการสอนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานระยะสั้น ๆ 
กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) ศูนย์การเรียนรู้ที่จัดต้ังขึ้น มีโครงการหรือหลักฐานอะไรหรือไม่ในการขอ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการประชุมให้อนุมัติขอจัดซื้อมาหรือไม่ 
ผู้แทน ทต.บางจัก  มีเพียงโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตําบลบางจัก การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ภายในศูนย์ฯ คือการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สําหรับให้บริการแก่ประชาชนในการ
ค้นคว้าข้อมูล สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงใช้สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระยะสั้น ๆ 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) ขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต้องใช้เครื่องสํารองไฟฟ้าและชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ 

ผู้แทน ทต.บางจัก  ทางเทศบาลมีระบบสํารองไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว คิดว่าน่าจะเพียงพอกับเครื่องคอมพิวเตอร์   
ที่ขอจัดซื้อครั้งนี้ ส่วนชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จะขอจัดซื้อ
เพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอไว้เพียงเท่านี้  

 
 

/กรรมการ... 



 
 

-๘-

กรรมการ (สถิติ)  ดูจากลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอจัดซื้อแล้ว คิดว่าเกินความจําเป็น 
โดยให้คณะกรรมการฯ ดูเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2561 หน้า 26 เพื่อประกอบการพิจารณา จะเห็นว่าลักษณะการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน เพียงพอกับการใช้ตามท่ีผู้แทนเทศบาลตําบลบางจักกล่าว  

กรรมการ (พัฒนาชุมชน) เห็นว่าการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการนําไปใช้งาน เพื่อ
ป้องกันการตรวจสอบภายหลัง 

กรรมการ (สถิติ)  เห็นว่าควรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน เพื่อให้ตรงกับลักษณะการ
นําไปใช้งานจริง และควรจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้าและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับแก้ไขรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดซื้อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท และเพิ่มเติมเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท พร้อมทั้งส่งแบบรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารหลักฐานหรือโครงการที่แสดงถึงการอนุมัติให้จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ที่ชัดเจนแนบมาให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบอีกครั้ง และการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว อ.เมืองอ่างทอง  

ผู้แทน อบต.คลองวัว องค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว เสนอขออนุมัติโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จํานวน 7 รายการ ได้แก่  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
รวม 32,000 บาท 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

10,000 บาท  
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รวม 

12,500 บาท 
5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 

22,000 บาท รวม 66,000 บาท 
6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 2,600 บาท 
7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท รวม 22,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,900 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด 

กรรมการ (โยธาธิการฯ)  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอจัดซื้อเป็นการจัดหาทดแทน หรือจัดหาใหม่ 
/ผู้แทน... 



 
 

-๙-

ผู้แทน อบต.คลองวัว มีทั้งจัดหาทดแทนและจัดหาใหม่ จําแนกได้ดังนี้ 
  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง จัดหาทดแทนเครื่องของ

สํานักปลัดทั้ง 2 เครื่อง ที่ใช้งานต้ังแต่ปี 2549 
  2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จัดหาใหม่ให้แก่

สํานักปลัด สําหรับใช้ในการอบรมหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง จัดหาทดแทน

เครื่องของกองคลัง จํานวน 1 เครื่อง ที่ใช้งานต้ังแต่ปี 2550 ทดแทนเครื่องของส่วนโยธา 
จํานวน 1 เครื่อง ที่ใช้งานต้ังแต่ปี 2549 และจัดหาใหม่ให้กิจการประปา จํานวน 1 เครื่อง 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ที่ขอจัดซื้อ   
มีคุณลักษณะเกินความจําเป็นกับการนําไปใช้งานหรือไม่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป  ทองเนื้อแปด) ลักษณะการพิมพ์ให้ดูที่ความละเอียดของชิ้นงานว่าทาง อบต.คลองวัว 
จําเป็นต้องใช้การพิมพ์งานที่มีความละเอียดขนาดเท่าไร 

กรรมการ (โยธาธิการฯ) ทาง อบต.คลองวัว มีงบประมาณรองรับกับค่าใช้จ่ายในส่วนของหมึกพิมพ์เครื่องที่ขอ
จัดซื้อเพียงใด เนื่องจากหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีมีราคาค่อนข้างสูง 

กรรมการ (สถิติ)  ขอเสนอให้จัดซื้อเป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ เนื่องจากค่าใช้จ่าย
หลังการจัดซื้อเครื่องน้อยกว่า และราคาเครื่องพิมพ์ก็ลดลงอีกด้วย เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณของทางราชการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ ยกเว้นข้อ 3) เห็นชอบให้ปรับรายการครุภัณฑ์ 
จากเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคา 10,000 บาท เป็นเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ราคา 4,300 บาท โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง  

 
6. องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว อ.โพธ์ิทอง  

ผู้แทน อบต.อ่างแก้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างแก้ว เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จํานวน 8 รายการ ได้แก่  

1) กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายในอาคาร 
จํานวน 6 กลอ้ง ๆ ละ 23,000 บาท รวม 138,000 บาท 

2) เครื่องบันทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 24,000 บาท รวม 48,000 บาท  

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท      
รวม 5,000 บาท 

4) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
2,800 บาท รวม 5,600 บาท 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

5) สายนําสญัญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE) จาํนวน 100 เมตร ๆ ละ 
25 บาท รวม 2,500 บาท 

6) ตู้สําหรับใสอุ่ปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 
4,500 บาท รวม 9,000 บาท 

 
/7)ระบบ… 
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