
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 2 / ๒๕๕9 

วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร ๔ ชั้น 

------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายขจรศักด์ิ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CIO)          ประธาน 
2. นายชาญณรงค์ น้อยบางยาง ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายวาฤทธิ์ กันแก้ว ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายวิสิทธิ์ ธวัชวงศ์ ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. นายพิชญุตม์ วิศววิสุทธ์ ผู้แทน เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. นายทินกร ไหลมา ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
7. นายมานิตย์ บุญตา ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
8. นางสาววันธน ี พลีขันธ์ ผู้แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด         
9. นายปรีชา ขันธไพศร ี ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา    
10. นางสาววรรณวิมล การีเกื้อ ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา      
11. นายก้องภพ ใจเย็น ผู้แทน นายกเทศมนตรีต าบลราชคราม    
12. นางสาวสุชานันท์ เอี่ยมพันธ ์ ผู้แทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
13. นางจรัญญา ศรีไพร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร       ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

 ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๒. ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๓. หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๕. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน  ติดราชการ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นายนพพร แสงสร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. นางสาวเมนา ไวยรูป จนท.วิเคราะห์ประเมินผลและบันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. นายนรวิชญ ์ ทองเล่ียมนาค เจ้าพนักงานทะเบียน เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 
4. นางจันทร์เพ็ญ จุลวานิช หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอโยธยา 
5. นางสาวปุณยพร จันที เจ้าพนักงานท่ีดินอ าเภอบางไทร  
6. นางธนกร วงษ์วิลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ 
7.  นายสุรัตน์ กองลอด หน.ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 1 ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  เทศบาลต าบลบ้านสร้าง  
8. นางวรรณ ี เนวิลัย หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริการส่วนต าบลบ้านโพธิ ์
9. นายพิชัย ชุติธนธีระกุล  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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10. นางทองนาค ช่วยโพธิ์กลาง ครูรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลสามเมือง 
11. นายกีรติ อุทากรณ์ นักทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 
13. นางอรทัย  ธรรมโย หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
14. เนาวรัตน์ เคารพ ผอ.กองช่าง เทศบาลเมืองเสนา 
15. นางกมลทิพย์  ภาคีวุฒิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลต าบลบางกระส้ัน 
16. นางสาวแจ่มจันทร์  ภูทองทิพย์ หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกบเจา 
17. นางศุภาธนิษฐ์  แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา 
18. นายกิตติชัย กรสวัสด์ิ พนักงานจ้างท่ัวไป เทศบาลเมืองผักไห่ 
19. นางสาวภัทชิญา งามเกิด หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด 
20. นางสาวสุทธิภรณ์ แผ่นส าริด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคู้สลอด  
21. นางสาวสมสมัย ทองสุข หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคู้สลอด 
22. นายอนันต์ หอมสนิท นายช่างไฟฟ้า เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
23. นายประพันธ์  เธียรประยูร เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2  

เร่ิมประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          
ประธาน เนื่ องจากผู้ว่ าราชการจังหวั ดพระนครศรี อยุ ธยาติดภารกิ จ จึ งได้มอบหมายให้ กระผม  
นายขจรศักด์ิ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/๒๕๕9 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
เลขานุการฯ ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งท่ี 1 / 2559  เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 
11 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2559 และหากประสงค์ จะขอแก้ไข รายงานการประชุม กรุณา
แจ้งท่ีส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันท่ี 21 มีนาคม 2559 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข
รายงานการประชุม     

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เลขานุการฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีค าส่ังจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ ๑ คณะ  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ๒ คณะ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  
ดังนี้  

๑) ค าส่ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี ๕๐๖/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และค าส่ังเพิ่มเติมท่ี 
๓๓๕๑/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานและคณะกรรมการร่วม ๑7 คน 
มีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  

(๒) ค าส่ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี ๔๒๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น ๒ คณะ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  ในการจัดท ารายละเอียดโครงการ และ
พิจารณากล่ันกรองรายละเอียด คุณลักษณะ ราคา ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนเสนอ  
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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- คณะท่ี ๑ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานให้ค าปรึกษา และพิจารณา 

โครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
- คณะที่ ๒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานให้ค าปรึกษา และพิจารณาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  
เลขานุการฯ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบั ติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

๓.๒.๑ การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยให้ใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศก าหนดเป็นต้นไป 

  - กรณีค าขอโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถให้หน่วยงาน 
ปรับเปล่ียนให้เป็นไปตามท่ีประกาศก าหนดได้ 

  - กรณีท่ีใช้นอกเหนือไปจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ให้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 

๓.๒.๒ กรณีท่ีไม่มีเกณฑ์ราคากลางท่ี ICT ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ัง
เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง หรือแสดงรายละเอียดการค านวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  

๓.๒.๓ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ จะต้องผ่านการ พิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี ๒ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพิจารณา ก่อนน าเข้าสู่วาระ
การพิจารณาของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 ๓.๓ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสารเทศและการ
สื่อสารก าหนด  
เลขานุการฯ ๓.๓.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๑1 มีนาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีท้ังส้ิน ๖9 รายการ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จะยึดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ 

๓.๓.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีท้ังส้ิน ๑๒ รายการ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จะยึดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 3.4 แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
(เพิ่มเติม) 
เลขานุการฯ จังหวัดได้รับแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้ง
ท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้หน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงาน
เป็นรายปี และเสนอคณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหา และหากจัดหาเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงิน
ฝาก และเครื่องพิมพ์เช็ค ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนด าเนินการจัดหา รายละเอียดสามารถดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ www.moi.go.thหัวข้อระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย  
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 จังหวัดได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบแล้วรายละเอียดตามหนังสือ อย 0017.1/ว9409 ลง
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑ การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คร้ังที่ 2/2559 ซ่ึงเป็นโครงการจากส่วน

ราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 2 หน่วยงาน 2 โครงการ ดังนี้  
เลขานุการฯ สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2559 หากมีจ านวนโครงการเพื่อพิจารณาไม่เกิน 5 หน่วยงานให้ฝ่าย
เลขาฯ ตรวจสอบ โดยอนุโลมไม่ต้องจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ คณะท่ี 1 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าครบถ้วน ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ลักษณะ ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 2 หน่วยงาน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายรัฐบาล จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ สถานที่ตั้งอปุกรณ ์ รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/
หน้า) 

1 ส านักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว) 

1 16,000  16,000  7/4 

รวม 16,000   

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 

2) ส านักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดหาเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ
ส านักงานท่ีดิน จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ สถานที่ตั้งอปุกรณ ์ รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/
หน้า) 

1 ส านักงานท่ีดิน อ.บางไทร ,   
อ.บางปะหัน ,   อ.มหาราช  
และอ.บัวหลวง 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network 
ราคา 12,000 บาท 

4 12,000  48,๐๐๐ 45/18 

รวม 48,๐๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๔.2 การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คร้ังที่ 2/2559 ซ่ึงเป็นโครงการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 22 หน่วยงาน 24 โครงการ 
เลขานุการฯ ฝ่ ายเลขาฯ ได้รั บรายงานการประชุมครั้ งท่ี  2/๒๕๕๙ เมื่ อวั นท่ี  ๑8 พฤษภาคม ๒๕๕๙  
จากคณะอนุ กรรมการฯ คณะท่ี  ๒ ได้พิ จารณาตรวจสอบแล้วเห็ นว่ าครบถ้ วน ถู กต้องตามเกณฑ์ ลั กษณะ  
ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 2๒ หน่วยงาน 24 โครงการ  

แบ่งออกเป็น (1) โครงการที่มีเจ้าหน้าที่มาร่วมชี้แจง 16 หน่วยงาน 18 โครงการ ดังนี้ 



- 5 - 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
1.1 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารส านักงาน จ านวน 8 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1  
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบ
มุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายใน
อาคาร (Indoor Fixed Network 
Camera)  
แบบท่ี 2 

21 41,000 861,000 2/1 
cctv 

2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง 

3 24,000 72,000 10/8 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 3 3,100 9,300 58/22 
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 

ขนาด 16 ช่อง 
1 2,300 2,300 28/13 

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 

3 9,100 27,300 12/9 
cctv 

6 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบท่ี ๑ (ขนาด 36U) 

1 20,000 20,000 25/12 

7 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบแขวนผนัง (ขนาด 6U) 

1 2,950 2,950 - 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว) 

3 16,000 48,000 7/4 

รวม 1,042,850  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 1.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน เครื่องส ารองไฟฟ้า โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และ
โปรแกรมระบบจัดการส านักงาน จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 

 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กองกิจการ
สภา อบจ. , 
กองแผนและ

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว) 

15 16,000 240,000 7/4 

2 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 15 3,100 46,500 58/22 
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ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

3 งบประมาณ , 
กองช่าง , กอง

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต , 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่ องคอมพิ วเตอร์  และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 
ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

15 3,800 57,000 67/25 

4 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

15 10,000 150,000 69/25 

รวม 493,500  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 2) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กองช่าง
สุขาภิบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 22,000 22,000 8/4 

      
รวม 22,000  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 3) เทศบาลเมืองอโยธยา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม

อาชีพ
ผู้สูงอายุฝา่ย
สวัสดิการฯ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2 

1 29,000 29,000 9/5 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด 
LED ขาวด า(30 หน้า/นาที)  

1 7,300 7,300 42/17 

รวม 36,300  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 4) เทศบาลเมืองผักไห่ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กองทุนประกัน
สุขภาพ  
ทม.ผักไห่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 
 

1 16,000 16,000 7/4 
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ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

1 3,300 3,300 41/17 

รวม 19,300  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 5) เทศบาลเมืองเสนา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์จ านวน 9 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

งานไฟฟ้าถนน 
กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5  น้ิว) 

1 22,000 22,000 8/4 

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

1 3,200 3,200  58/22 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 1 13,000 13,000 60/23 
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ( L2 Switch) 

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 
1 24,000 24,000 30/13 

5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี  
แบบมุมมองคงท่ีส าหรั บติดต้ั ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fiixed 
Network Camera) แบบท่ี 2 

24 52,000 1,248,000 6/5 
cctv 

6 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(NVR-Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง 

2 79,000 158,000 11/9 
cctv 

 
7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 

(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
4 9,100 36,400 12/9 

cctv 
8 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 ขนาด (36 U) 
1 20,000 20,000 25/12 

9 ตู้ Wall Rack Outdoor (ขนาด 36 
U) 

4 7,750 31,000 - 

รวม 1,555,600  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 6) เทศบาลต าบลบ้านสร้าง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด 

เครื่ องคอมพิ วเตอร์  ส าหรั บ
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 
 

3 22,000 66,000 8/4 
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ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด าแบบ Network 
แบบท่ี 1 (33 หน้า/นาที) 

2 16,000 32,000  43/17 

3 สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ท่ัวไป 

2 3,100 6,200 51/21 

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 3 35,000 105,000  61/23 
5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 

Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบท่ี ๒ 
1 24,000 24,000 30/13 

 
6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบั ติการ

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

3 3,800 11,400 67/25 

7 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

5 700 3,500 55/22 

8 เครื่ องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน 
(Passbook Printer) 

2 50,200 100,400  

9 เครื่ องพิ มพ์ ความเร็ วสู ง (Line 
Printer) 

1 374,500 374,500  

รวม 723,000  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 7) เทศบาลต าบลบางกระสั้น ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด เทศบาลต าบล
บางกระสั้น จ านวน 7 รายการ ได้แก ่

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด 
ฝ่ายทะเบียน
ทรัพย์สินและ

พัสดุ/งาน
การเงินและ
บัญชี กองสาร
ธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

4 16,000 64,000 7/4 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 

1 29,000 29,000 9/5 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด 
LED แบบ Network  

4 12,000 48,000 45/18 

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 

2 3,200 6,400  58/22 

5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด 
LED ขาวด า(30 หน้า/นาที)  

1 7,900 7,900 42/17 

6 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

1 17,000 17,000 49/20 
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ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

1 4,300 4,300 39/16 

รวม 176,600  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 8) เทศบาลต าบลมหาพราหมณ ์ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน  

1 16,000 16,000 7/4 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

1 16,000 16,000 10/5 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

1 3,300 3,300 41/17 

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,200 3,200  58/22 
รวม 38,500  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 9) เทศบาลต าบลสามเมือง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ศพด.รร.วิทยานนท์ 
ศพด.รร.วัดสตรีฯ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 

2 4,300 8,600 39/16 

รวม 8,600  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 10) เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

1 22,000 22,000 8/4 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

1 3,300 3,300 41/17 

รวม 25,300  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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เลขานุการฯ 11) องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี 

11.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ธุรการส านักงานปลัด  จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

งานธุรการ 
ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

1 16,000 16,000 7/4 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

1 4,300 4,300 39/16 

รวม 20,300  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 11.2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล (CCTV)  จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ม.1 และม.6 
ต าบลล าไทร 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบท่ี 1 

8 13,100 104,800 5/4 
(ราคาต่ ากว่าเกณฑ์) 

cctv 
 

2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ8 
ช่อง 

2 17,800 35,600 10/8 
(ราคาต่ ากว่าเกณฑ์) 

cctv 

รวม 140,400  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 12) องค์การบริหารส่วนต าบลคู้สลอด ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักงาน
ปลัด,ส่วน
การคลัง

,ส่วนโยธา
,ส่วน

สวัสดิการ
และสังคม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 16,000 32,000 7/4 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน 

1 16,000 16,000 10/5 

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

3 7,900 23,700 47/19 

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 3,200 9,600  58/22 

รวม 81,300  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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เลขานุการฯ 13) องค์การบริหารส่วนต าบลกบเจา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

1 16,000 16000 7/4 

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

1 3,200 3,200  58/22 

รวม 19,200  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 14) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด จอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว 

2 3,300 6,600 56/22 

รวม 6,600  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 15) องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

1 4,300 4,300 39/16 

รวม 4,300  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
เลขานุการฯ 16) องค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

2 16,000 32,000 7/4 

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

2 3,200 6,400  58/22 

รวม 38,400  
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