
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 1 / ๒๕๕9 

วันศุกร์ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
1.นายทรงกลด   สว่างวงศ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         ประธาน 
     (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.นายนิป  เอมรัฐ  รองผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
3.นายอาคม   สงเคราะห์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
4.นายจักรวุธ  สนธิศักดิ์วรรณะ ผู้ช่วยจ่าจังหวัด (แทน) ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    กรรมการ
5.นางนงลักษณ์  เรืองศรี  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ       กรรมการ 
     (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. นางสาวอรทัย  ต่อไพบูลย์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ        กรรมการ 
     (แทน) เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. นางนิรดา  สงวนคัมธรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ      กรรมการ 
     (แทน) พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
8.นายมานิตย์  บุญตา  ช่างเขียนแบบ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   กรรมการ 
9.นางสาววันธน ี  พลีขันธ์  พนักงานประจ าส านักงานบัญชี  

(แทน) หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด         กรรมการ 
10.นายทนงค์ศักดิ์ เริงใจรัก  ครู คศ.3 (แทน) นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   กรรมการ 
11.นายปรีชา  ขันธไพศร ี รองนายกเทศมนตรี (แทน) นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา   กรรมการ 
12.นางสาววรรณวิมล การีเกื้อ  ผอ.กองคลัง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา     กรรมการ 
13.นายอลงกรณ์  กรอบกระจก ผอ.กองวิชาการแผนงาน (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลราชคราม   กรรมการ 
14.นางสาวสุชานันท์ เอี่ยมพันธ ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (แทน) สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    กรรมการ 
15.นางจรัญญา   ศรีไพร  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ      เลขานุการคณะกรรมการ 
     ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา          ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนพพร  แสงสร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. นางสาวธนิษฐา  พงษ์จันทร ์ จนท.วิเคราะห์ประเมินผลและบันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. นางลัดดาวัลย์  สีสุวรรณ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ 
4. นางกนกอร  สมัยมาก หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลต าบลสามกอ 
5. นางสาวรัฐภรณ์ พรมพิรา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. นางสาวอุษณีย์  คตด้วง  เจ้าพนักงานธุรการ 6 เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
7. นางประกอบพร นิยมธรรม พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
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8. นางวิลาวัลย์  ประสงค์เงิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
9. นางสาวพิชญา ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
10. นางราตรี  ไตรอุโภค หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
11. นายรพีวัชญ ์ วีระชน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลราชคราม 
12. นางสาวจารุวรรณ อุดร  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลราชคราม 
13. นางสาวยลรดา นาคทองกุล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระยาบันลือ 
14. นางภัทรร ี  ยินดีมาก หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง 
15. นางสาวฐิติมา ทองวิมล  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวหลวง 
16.นางสาวพรไพรินทร์  มงคลโพรี ผู้ช่วยบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวหลวง 
17. นายกันต์ชัช  กุหลาบเพ็ชร์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
18. นางสาววราพร บุญลือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
19. นางสาวแสงดาว โสรส  นักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค 
20. นายชวลิต  โพธิ์เจริญ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
21. นายปุณยรัตน์ ธนัชมธ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองเสนา 

เร่ิมประชุมเวลา   14.05 น. 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          
เนื่ อง ด้วย ผู้ว่ าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดภารกิจ จึงไ ด้มอบหมายให้                             

ผม (นายทรงกลด  สว่างวงศ์) หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม
ครั้งนี้แทน  

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕ / 2558  เมื่อวันท่ี 2๗ พฤศจิกายน 

2558 จ านวน ๕ หน้า ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม 2558 และหาก
ประสงค์ จะขอแก้ไขรายงานการประชุม กรุณาแจ้งท่ีส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันท่ี 
๑๘ ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม     

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๓.๑ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอ ร์ของหน่วยงานในสัง กัด

กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีค าส่ังจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ฯ ๑ คณะ  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ๒ คณะ                
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย                
ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  ดังนี้  

๑) ค าส่ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี ๕๐๖/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และค าส่ัง
เพิ่มเติม ท่ี ๓๓๕๑/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานและคณะกรรมการร่วม ๑7 คน มีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  

(๒ )  ค าส่ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี ๔๒๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
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สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น ๒ คณะ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในการจัดท า
รายละเอียดโครงการ และพิจารณากล่ันกรองรายละเอียด คุณลักษณะ ราคา ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนเสนอ  ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

- คณะที่ ๑ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานให้ค าปรึกษา และ
พิจารณาโครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

- คณะที่ ๒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานให้ค าปรึกษา และพิจารณาโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร ์ของหน่วยงานในสังก ัด 
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

๓.๒.๑ การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยให้ใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศก าหนดเป็นต้นไป 
    - กรณีค าขอโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถ             
ให้หน่วยงานปรับเปล่ียนให้เป็นไปตามท่ีประกาศก าหนดได้ 
    - กรณีท่ีใช้นอกเหนือไปจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน                
ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 

๓.๒.๒ กรณีท่ีไม่มีเกณฑ์ราคากลางท่ี ICT ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง หรือแสดงรายละเอียดการค านวณราคาอ้างอิงตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๓.๒.๓ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ 
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี ๒ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพิจารณา ก่อนน าเข้าสู่วาระการพิจารณาของ
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๓ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสาร

ก าหนด  
๓.๓.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีท้ังส้ิน ๖๔ รายการ และท่ี
เพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีท้ังส้ิน 4 รายการ ดังนั้น
คณะกรรมการฯ จะยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ 

๓.๓.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีท้ังส้ิน ๑๒ รายการ ดังนั้น
คณะกรรมการฯ จะยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ 

๓.๓.๒ ประชาพิจารณ์(ร่าง)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 4 – ๑๐ กุมภาพันธ์ 2559 มีท้ังส้ิน ๖9 รายการ  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.๔ แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เป็นส่วนประกอบ  

กระทรวงมหาดไทยได้ส่งผลการหารือเพื่อใช้เป็นแนวทางให้จังหวัด ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ ให้เสนอคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งเวียนหนังสือท่ี อย 0017.1/ว 260 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2559 ให้
คณะกรรมการและส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบและถือปฏิบัติแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑ การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คร้ังที่ 1/2559 ซ่ึงเป็นโครงการจากส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 2 หน่วยงาน 2 โครงการ ดังนี้  

เนื่องจากมีโครงการจ านวนน้อย จึงไม่ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี 1 ฝ่ายเลขาฯ                  
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะ ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 1 หน่วยงาน 1 โครงการ ดังนี้  
1) ที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบูรณาการ                  
เพื่อขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ สถานที่ตั้งอปุกรณ ์ รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/
หน้า) 

1 ท่ีท าการปกครองจังหวัด
,ท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
16 อ าเภอ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว) 

17 16,000  272,000  7/3 

รวม 272,000   

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 
2) ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายรัฐบาล จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ สถานที่ตั้งอปุกรณ ์ รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/
หน้า) 

1 ส านักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
น้ิว) 

6 16,000  ๖๙,๐๐๐ 7/3 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

3 23,000 ๙๖,๐๐๐ 8/4 
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ล าดับ สถานที่ตั้งอปุกรณ ์ รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/
หน้า) 

รวม ๑๖๕,๐๐๐  

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

๔.2 การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คร้ังที่ 1/2559 ซ่ึงเป็นโครงการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 12 หน่วยงาน 16 โครงการ 

ฝ่ายเลขาฯ ได้รับรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จาก
คณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี ๒ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะ ราคา 
ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 1๒ หน่วยงาน 1๖ โครงการ ดังนี้ 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง จ านวน  
3 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 โรงเรียนวัด
ช่างทอง 
(บุญบ ารุง
ราษฏร์) 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายในอาคาร (Indoor Fixed 
Network Camera) แบบท่ี 2 

16 20,600 329,600 2/1 

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

1 65,000 65,000 11/9 

3  อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 

2 9,000 18,000 12/9 

รวม 412,600  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

2) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน   4 
โครงการ ดังนี้ 

    2.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ จ านวน  3 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 งาน
ผลประโยชน์ 

และฝ่าย
การเงินและ

บัญชี  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

5 16,000 80,000 7 / 3 

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

5 7,300 36,500 39 / 16 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5 3,100 15,500 52 /20 
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ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

กองคลัง 
รวม 132,000  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 

2.2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  3 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านัก
การศึกษา 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

4 16,000 64,000 7 / 3 

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

5 7,300 36,500 39 / 16 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4 3,100 12,400 52 /20 
รวม 112,900  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

2.3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

2 16,000 32,000 7/3 

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

2 3,700 7,400 38/16 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 3,100 6,200 52/20 
4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

2 3,800 7,600 62/23 

รวม 53,200  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 
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2.4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

1 16,000 16,000 7/3 

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

1 7,300 7,300 39/16 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,100 3,100 52/20 
รวม 26,400  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

3. เทศบาลเมืองเสนา โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อมเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้าและ
เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 งานไฟฟ้า
ถนน ,             

งานสวน         
สาธารณ,  

งานบริหาร
ท่ัวไป  

กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

2 16,000 32,000 7/3 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 
ส าหรับงานประมวลผล 

1 21,000 21,000 11/6 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network  

1 16,000 16,000 42/17 

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

2 3,100 6,200 52/20 

รวม 75,200  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

4. เทศบาลต าบลราชคราม ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
4.1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน กองสวัสดิการสังคม                       

จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 
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ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

1 16,000 16,000 7/3 

รวม 16,000  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 หน่วยงาน
ตรวจสอบ

ภายใน ส านัก
ปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

1 16,000 16,000  7/3 

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

1 3,700 3,700  38/16 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,100 3,100  52/20 
รวม 22,800  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

5. เทศบาลต าบลสามกอ โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลสามกอ มีประสิทธิภาพในการท างาน
มากยิ่งขึ้น จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 งานจัดเก็บ
รายได้  

กองคลัง 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

1 7,600 7,600  44/18 

รวม 7,600  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวหลวง โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ านวน                 
4 รายการ ได้แก่ 
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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 7/3 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 
ส าหรับงานส านักงาน 

1 17,000 17,000 10/5 

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

1 7,300 7,300 39/16 

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

1 19,000 19,000 45/18 

รวม 75,300  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน             
6 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด , 
ส่วนการคลัง 
,ส่วนโยธา , 

กิจการ
ประปา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 
 

1 16,000 16,000 7/3 

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

1 3,700 3,700 38/16 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด 
LED แบบ Network 

1 16,000 16,000 42/17 

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

1 7,600 7,600  44/18 

5 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 3,100 9,300  52/20 
6 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 

Printer แบบแคร่สั้น 
1 22,000 22,000  34/15 

รวม 74,600  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระยาบันลือ โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
จ านวน   2 รายการ ได้แก ่

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 
ส าหรับงานส านักงาน 

1 17,000 17,000 
 10/5 
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ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

2 ส านักงาน
ปลัด 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด 
LED ขาวด า(30 หน้า/นาที)  1 7,300 7,300 

 39/16 
รวม 24,300  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

9. องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักงาน
ปลัด,ส่วนการ

คลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

4 16,000 64,000 7/3 

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

1 3,700 3,700  38/16 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

4 3,100 12,400  52/20 

รวม 80,100  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

10. องค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงานและเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักงาน
ปลัด,ส่วนการ

คลัง,ส่วน
โยธา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 

1 16,000 16,000  7/3 

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10 3,100 31,000  52/20 

รวม 47,000  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 

๑1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ านวน 5 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

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

1 7,300 7,300  39/16 




