
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕9 

วันพุธท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร ๔ ชั้น 

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

1. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CIO)          ประธาน 
2. นายชาญณรงค์ น้อยบางยาง ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอาคม  สงเคราะห์ ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสมคิด นิสพร ผู้แทน ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. นางนงลักษณ์ เรืองศรี ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖. นางสาววทัญญา เหนี่ยวองอาจ ผู้แทน เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗. นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
๘. นายมานิตย์ บุญตา ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
๙. นางสาววันธน ี พลีขันธ์ ผู้แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด       
10. นางสาววรรณวิมล การีเกื้อ ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา      
11. นายก้องภพ ใจเย็น ผู้แทน นายกเทศมนตรีต าบลราชคราม    
12. นายสุมิตร สุทธิปรีชาวงศ์ ผู้แทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
๑๓. นายทรงกลด สว่างวงศ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา             เลขานุการ 
1๔. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๓. นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๔. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน  ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนพพร แสงสร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. นางยุพารัตน ์ เฉลิมศักดิ์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะแก 
3. นางสาวอรวรรณ   อ้อสุวรรณ์ ผู้ช่วยธุรการ เทศบาลเมืองผักไห ่
๔. นางสาวจารุณี พยัฆวงษ ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ เทศบาลเมืองผักไห่ 
๕. นางสาวกวินตา ขุนคงเสถียร ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เทศบาลเมืองผักไห่ 
๖. นางสาวจิดาภา ยอดอานนท์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองผักไห่ 
๗. นางสาวพิจิตรา   ศรีวิมูลย์รัตน์ พนักงานท่ัวไป เทศบาลเมืองผักไห่ 
๘. นายสุภาพ แก้วสง่า รองปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม 
๙. นางเมตตา  สุขราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด 
๑๐. นางสาวสริญญา  บุญประกอบ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด 
๑๑. นางนิศรา จ าแนกนิตย์ นักวิชาการพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง 
๑๒. นายณัฏธชัย โสตาราช รองปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม 
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๑๓. นายฉลอง  สุวรรณโณ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม 
๑๔. นางสาวกาญจนา ธีระโรจน ์ นักทรัพยากร องค์การบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม 
๑๕. นางสาวเกศทิพย์ ดวงสุวงษ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง 
๑๖. นางประภัสสร  จ านงค์บุตร หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพุทเลา 
๑๗. นางสาวศิรินทร  พุ่มวัน รองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
๑๘. นายธัญกิตต์ิ ภักดี นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
๑๙. นางสุภาภรณ์ สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  เทศบาลเมืองเสนา 
๒๐. นายณพล   สติมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๑. นางชมลพณ จอมด ารัส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง 
๒๒. นายนุกูล ศรีวงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต าบลบางนมโค 
๒๓. นางปริดา น้ าค้าง เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลต าบลบางนมโค 
๒๔. นางหนึ่งฤทัย คงสมหมาย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
๒๕. นางอลิษา ไพรณา นักวิชาการพัสดุ เทศบาลเมืองอโยธยา 
๒๖. นางสาวโชษิตา   ประทีปทอง รองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสามต้น 
๒๗. นายอัยยะศักด์ิ    จิตต์คันธา นักวิชาการพัสดุ เทศบาลต าบลอุทัย 
๒๘. นายกฤตชัย  สนธิศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่พระ 
๒๙. นางสาวขวัญชนก ภาคชุ่ม หัวหน้าฝ่ายแผน เทศบาลต าบลท่าหลวง 
๓๐. นางธิธากุลย์  พงศ์ฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลต าบลคลองจิก 
๓๑. นายพิลึก  ชัชวงษ์ รองปลัดเทศบาลต าบลท่าหลวง 
๓๒. นางสาวเมืองยม ใสยฤษรัติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลเมืองล าตาเสา 
๓๓. นายเอกรัฐ เอี่ยมสุข เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองล าตาเสา 
๓๔. นางเครือมาศ เฉลิมฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓๕. นายอารุสิทร ผลค้า รองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม้า 
๓๖. นายกันตณัฐ วงษ์นิมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม้า 
๓๗. นางสาวภาวิณี โพธิ์เจริญ นักบริหารงานท่ัวไป เทศบาลต าบลภาชี 
๓๘. นายชัยนันท์ มณะทัศน์ นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลภาชี 
๓๙. นายศราวุฒิ  ทัพธานี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
๔๐. นายดนัย มักทรัพทย์ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลต าบลบ้านแพรก 
๔๑. นายอุดม วงษ์ศรี ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านแพรก 
๔๒. นายต่อศักด์ิ มะวงศ์ษา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลบ้านแพรก 
๔๓. นายธมัยุทธ แจ่มด าริ ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
๔๔. นางภิรดี วินาญสุมรน ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ  เทศบาลต าบลมหาราช 
๔๕. ว่าท่ีร้อยตรีบัวขวัญ กองอุบล ปลัดเทศบาลต าบลภาชี 
๔๖. นางธัญชณา สุขใจ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
๔๗. นางสาวดวงชีวัน บุราณรูป นักวิชาการพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลทับน้ า 
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เร่ิมประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          
ประธาน ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งว่ามีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีความ
ประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และขอให้น าเข้าท่ีประชุมพิจารณา โดยส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญ
คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้
กระผมนายขจรศักด์ิ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้   

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เลขานุการฯ ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน 
๑๒ หน้า ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ เมื่อวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และหากประสงค์ จะขอแก้ไขรายงานการประชุม 
กรุณาแจ้งท่ีส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม     

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 แต่งต้ั ง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น ๒ คณะ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  ในการจัดท ารายละเอียดโครงการ และ
พิจารณากล่ันกรองรายละเอียด คุณลักษณะ ราคา ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนเสนอ  
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

- คณะท่ี ๑ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานให้ค าปรึกษา และพิจารณา 
โครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

- คณะที่ ๒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานให้ค าปรึกษา และพิจารณาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
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๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  

เลขานุการฯ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะพิ จารณาตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบั ติการจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์  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 เกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ประจ าปี งบประมาณ  
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 การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด 
เลขานุการฯ จังหวัดได้รับแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้ง
ท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ให้ยกเลิกเฉพาะองค์ประกอบ “หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ของส านักงานจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” และแต่งต้ังผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการแทน 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
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 3.๕ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี 2559 
เลขานุการฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดท าร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี 2559 โดยอยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ วันท่ี 22 ก.ค. 59 - 29 ก.ค. 59  หากมีข้อเสนอแนะ ให้ส่งไป
ท่ี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 120 หมู่ 3 ช้ัน 6-9 อาคารรัฐประศาสน
ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 
ภายในวันท่ี 29 กรกฎาคม ๒๕59   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
เลขานุการฯ การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการจากส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๒ หน่วยงาน ๓๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ 
๒,๙๖๑,๘๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๔.๑ โครงการสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ จ านวน ๖ หน่วยงาน ๖ โครงการ 
เลขานุการฯ สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ มีหน่วยงานไม่ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมช้ีแจงจึงมีมติให้น าเข้าประชุม
ในครั้งนี้ จ านวน ๖ หน่วยงาน ๖ โครงการ ดังนี้  
 ๑) เทศบาลเมืองล าตาเสา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

งานธุรการ 
ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๒ ๑๖,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED แบบ Network  ๑ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๔๕/๑๘ 

๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวด า (๓๐ หน้า/นาที)  ๑ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๔๒/๑๗ 
๔ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๒ ๓,๒๐๐ ๖,๔๐๐  ๕๘/๒๒ 

รวม ๕๘,๓๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๒) เทศบาลต าบลอุทัย ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ๑ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ๓๙/๑๖ 
๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐  ๕๘/๒๒ 

รวม ๒๓,๕๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๓) เทศบาลต าบลมหาราช ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ๑ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ๓๙/๑๖ 
รวม ๒๐,๓๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ส านักงาน
ปลัด,ส่วนการ

คลัง,ส่วน
โยธา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๒ ๑๖,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ ๑ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๘/๔ 
๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน ๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๐/๕ 

รวม ๗๐,๐๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม้า ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ส านักงาน
ปลัด,ส่วนการ

คลัง,ส่วน
โยธา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๓ ๑๖,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 

๑ ๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ๔๖/๑๘ 

รวม ๑๐๑,๐๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๖) องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ศพด.บ้านตานิม 
ศพด.วัดโตนด 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๒ ๗,๖๐๐ ๑๕,๒๐๐ ๔๗/๑๙ 
ราคาต่ า
กว่าเกณฑ์ 
๗,๙๐๐.- 

รวม ๑๕,๒๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๔.๒ โครงการจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๒ หน่วยงาน ๓ โครงการ 
เลขานุการฯ สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ คณะท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ หากมีจ านวนโครงการเพื่อพิจารณาไม่
เกิน ๕ หน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบ โดยอนุโลมไม่ต้องจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ คณะท่ี ๑ ได้ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะ ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน ๒ 
หน่วยงาน ๓ โครงการ ดังนี้  
 ๑) ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 
      ๑.๑ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ สนจ.อย. ระบบเว็บไซต์ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ ๙๙,๗๐๐ ๙๙,๗๐๐ - 

รวม ๙๙,๗๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
      ๑.๒ กลุ่มงานอ านวยการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑ รายการ ได้แก ่

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน   

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (๓๐ 
หน้า/นาที) 

๑ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๔๒/๑๗ 
 

รวม ๗,๙๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๒) ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าฯ จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๓  ๑๖,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๗/๔ 
 

๒ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๓ ๓,๒๐๐ ๙,๖๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๕๗,๖๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๔.๓ โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๒๔ หน่วยงาน ๒๕ โครงการ 
เลขานุการฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้รับรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จากคณะอนุกรรมการฯ 
คณะท่ี ๒ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะ ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ จ านวน ๒๔ หน่วยงาน ๒๕ โครงการ ดังนี ้
 ๑) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๓ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๓  ๑๖,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๗/๔ 
 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๓๐ หน้า/นาที) 

๓ ๗,๙๐๐ ๒๓,๗๐๐ ๔๒/๑๗ 
 

๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๓ ๓,๒๐๐ ๙,๖๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๘๑,๓๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๒) เทศบาลเมืองอโยธยา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองคลัง 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

๒  ๓,๘๐๐ ๗,๖๐๐ ๖๗/๒๕ 

๒ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ๒ ๑๑,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๖๙/๒๕ 

รวม ๒๙,๖๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๓) เทศบาลเมืองผักไห ่ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 
     ๓.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานส าหรับ กองคลัง จ านวน  ๓ รายการ  ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๒  ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๗/๔ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๑๖,๐๐๐.- 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๓๐ หน้า/นาที) 

๒ ๗,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๔๒/๑๗ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๗,๙๐๐.- 

๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๒ ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๕๘/๒๒ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๓,๒๐๐.- 

รวม ๕๐,๐๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
     ๓.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานส าหรับกองการศึกษา จ านวน  ๓ รายการ  ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กอง
การศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๗/๔ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๑๖,๐๐๐.- 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๓๐ หน้า/นาที) 

๑ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๔๒/๑๗ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๗,๙๐๐.- 

๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕๘/๒๒ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๓,๒๐๐.- 

รวม ๒๕,๐๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๔) เทศบาลเมืองเสนา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ กองคลัง เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป ๑ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ๕๑/๒๑ 

รวม ๓,๑๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๕) เทศบาลต าบลบางนมโค ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กอง
การศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑  ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๑๘ หน้า/นาที) 

๑ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๔๑/๑๗ 

๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๒๒,๕๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๖) เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

ส่วนการคลัง  

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๑๘ หน้า/นาที) 

๑ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๔๑/๑๗ 

๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ 

๕๘/๒๒ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๓,๒๐๐.- 

รวม ๒๒,๔๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๗) เทศบาลต าบลคลองจิก ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๒ ๒๒,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๘/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ๒ ๔,๓๐๐ ๘,๖๐๐ ๓๙/๑๖ 
๓ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๒ ๓,๒๐๐ ๖,๔๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๕๙,๐๐๐  

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๘) เทศบาลต าบลบ้านแพรก ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ได้แก ่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ กองช่าง 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๗/๔ 

รวม ๑๖,๐๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๙) เทศบาลต าบลภาชี ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ได้แก่                      

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 
งานป้องกันฯ
ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ๑ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๑๑/๖ 

รวม ๒๑,๐๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๑๐) เทศบาลต าบลท่าหลวง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ  
(ข้อ/หน้า) 

๑                                  
 

 
 

ส านักปลัด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ี  
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบท่ี ๒ 

๒๕ ๒๔,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖/๕ 
cctv 

ราคาต่ า
กว่าเกณฑ์ 
๕๒,๐๐๐ 

๒ 

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network 
Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง 

๒ ๔๒,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๑๑/๙ 
cctv 

ราคาต่ า
กว่าเกณฑ์ 
๗๙,๐๐๐ 

๓ 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด ๘ ช่อง 

๑๔ ๙,๑๐๐ ๑๒๗,๔๐๐ ๑๒/๙ 
cctv 

๔ 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ 
ช่อง แบบท่ี ๒  

๒ ๒๔,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๓๐/๑๓ 

๕ 
ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบท่ี ๑ (ขนาด 36U)  

๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕/๑๒ 

๖ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ๑๔ ๕,๘๐๐ ๘๑,๒๐๐ ๕๙/๒๓ 

๗ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA ๑ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๖๐/๒๓ 

รวม ๙๗๓,๖๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๑๑) องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๗ รายการ ได้แก่   

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑                                
 

    
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
    

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๒  ๑๖,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๗/๔ 
 

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๘/๔ 

๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๓๐ หน้า/นาที) 

๑ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๔๒/๑๗ 
 

๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ๑ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๔๗/๑๙ 

๕ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๕๘/๒๒ 

๖                                
 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร (Indoor IP Fixed 
Camera)  
แบบท่ี ๑ 

๓ ๒๓,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ ๑/๑ 
cctv 

๗                              
 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบอินฟราเรด  
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor IP 
Infrared Camera) แบบท่ี ๑ 

๑ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๗/๖ 
cctv 

รวม ๑๖๔,๐๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๑๒) องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๔ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองคลัง  

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๓๐ หน้า/นาที) 

๑ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๔๒/๑๗ 
 

๓ 
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี ๑ 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๒/๒๑ 

๔ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๔๗,๑๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๑๓) องค์การบริหารส่วนต าบลตามตุ่ม ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ส านักปลัด เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ๑ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ๓๙/๑๖ 

รวม ๔,๓๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๑๔) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ  
(ข้อ/หน้า) 

๑                                  
 

 
 
 

 
ส านักปลัด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ี  
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera)  แบบท่ี ๑ 

๕ ชุด ๓๖,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๕/๔ 
cctv 

๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ ๘ ช่อง  

๑ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๐/๘ 
cctv 

๓                                  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L๒ 
switch) ขนาด ๘ ช่อง 

๑ ๙,๑๐๐ ๙,๑๐๐ ๑๒/๙ 
cctv 

๔ จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ๑ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ๕๗/๒๒ 

๕ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ๑ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕๙/๒๓ 

รวม ๒๒๓,๒๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๑๕) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลอย ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ รายการ ได้แก่  

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 
ส านักปลัด/
กองคลัง/ 
กองช่าง 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ๓ ๗,๙๐๐ ๒๓,๗๐๐ ๔๗/๑๙ 

๒ 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๓๐ หน้า/นาที) 

๑ ๗,๓๐๐ ๗,๓๐๐ ๔๒/๑๗ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๗,๙๐๐.- 

รวม ๓๑,๐๐๐ 

มติที่ประชุม ให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เน่ืองจากไม่มีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมช้ีแจงต่อ
คณะกรรมการ และให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานทุกหน่วยงานท่ีจัดส่งโครงการขอความเห็นชอบจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
ทุกครั้ง 
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 ๑๖) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ได้แก่   

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

  ๑ 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน ๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๐/๕ 

  ๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ๒ ๔,๓๐๐ ๘,๖๐๐ ๓๙/๑๖ 

  ๓ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ๒ ๗,๙๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๔๗/๑๙ 

  ๔ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๒ ๓,๒๐๐ ๖,๔๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๔๖,๘๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๑๗) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ รายการ ได้แก่   

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ ๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๑๙,๒๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๑๘) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะแก ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑  
 

ส านักปลัด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ี  
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบท่ี ๒ 

๘ ๕๒,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ ๖/๕ 
cctv 

๒ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๓ ๓,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๕๘/๒๒ 
ราคาต่ ากว่า

เกณฑ์ 
๓,๒๐๐.- 

รวม ๔๒๕,๐๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๑๙) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 
กองคลัง 

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ๑ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๓๘/๑๖ 

๒ โปรแกรมระบบบริหารงานขยะมูลฝอย ๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - 

รวม ๔๒,๐๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๒๐) องค์การบริหารส่วนต าบลทับน้ า ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ  ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๓ ๑๖,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(๓๐ หน้า/นาที) 

๕ ๗,๙๐๐ ๓๙,๕๐๐ ๔๒/๑๗ 

รวม ๘๗,๕๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๒๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สามต้น ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ส านักปลัด เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ๓ ๔,๓๐๐ ๑๒,๙๐๐ ๓๙/๑๖ 

รวม ๑๒,๙๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๒๒) องค์การบริหารส่วนต าบลพุทเลา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองช่าง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ๑ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ๓๙/๑๖ 

๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
ส าหรับกระดาษ A3 

๑ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๔๐/๑๖ 

รวม ๑๒,๘๐๐ 

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



- 17 - 
 
 ๒๓) องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่พระ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ส านักปลัด/
ส่วนการคลัง/

ส่วนโยธา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๗/๔ 

๒ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๓ ๓,๒๐๐ ๙,๖ ๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๒๕,๖๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๒๔) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง อ าเภออุทัย ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ ได้แก ่   

ล าดับ 
สถานที่ตั้ง
อุปกรณ ์

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

กองช่าง/กอง
คลัง/กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๘/๔ 

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๒ ๑๖,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๗/๔ 

๓ เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษ 
ขนาด A๓ 

๑ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๔๐/๑๖ 

๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ๑ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๔๗/๑๙ 

๕ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๓ ๓,๒๐๐ ๙,๖๐๐ ๕๘/๒๒ 

รวม ๘๐,๐๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๔.๔ ปรับปรุงคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เลขานุการฯ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตราก าลังของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และในส่วนของส านักงานจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดท าร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ โดยมี
รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงดังนี้ 

๑) เปล่ียนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จาก หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร เป็น 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

๒) เปล่ียนกรรมการ จาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน หรือผู้แทน เป็น ประธานชมรมนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน 

๓) เพิ่มอ านาจหน้าท่ีในข้อ ๓. แต่งต้ังอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการฯ ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 ๔.๕ ปรับปรุงคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เลขานุการฯ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตราก าลังของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และในส่วนของส านักงานจังหวัด ดังนั้น เพื่ อให้ เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดท าร่างค าส่ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ โดยมีรายละเอียดท่ี
เปล่ียนแปลงดังนี้ 

๑) คณะท่ี ๑ เปล่ียนอนุกรรมการและเลขานุการ จาก หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
เป็น ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

๒) คณะท่ี ๑ เปล่ียนอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จาก ข้าราชการกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การส่ือสาร เป็น นายนพพร  แสงสร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

๓) คณะท่ี ๑ เปล่ียนอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จาก นายด ารงศักดิ์  พุ่มจ าปา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็น นายอาคม สงเคราะห์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

๔) คณะท่ี ๒ เปล่ียนอนุกรรมการและเลขานุการ จาก นายทองดี  สุขทิน เจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นช านาญงาน เป็น นางนงลักษณ์  เรืองศรี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 

๕) คณะท่ี ๒ เปล่ียนอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จาก ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น นางวิยดา  คิดชัย และ นายวิสิทธิ์  ธวัชวงค์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นช านาญงาน 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  




