
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ ๔ / ๒๕๕9 

วันศุกร์ท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕9 เวลา ๑๓.30 น.  
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร ๔ ชั้น 

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

1. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CIO)          ประธาน 
2. นายวรพจน์  วรนุช ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอาคม  สงเคราะห์ ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายวีรพล   มนตรี ผู้แทน ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. นางวิยดา คิดชัย ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖. นางสาววทัญญา เหนี่ยวองอาจ ผู้แทน เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗. นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
๘. นายมานิตย์ บุญตา ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
๙. นางสาววรรณวิมล การีเกื้อ ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา      
1๐. นางนวลจันทร์  เมืองแสงธรรม สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
๑๑. นายทรงกลด สว่างวงศ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา             เลขานุการ 
1๒. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๒. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ติดราชการ 
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๔. นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๕. นายกเทศมนตรีต าบลราชคราม ติดราชการ 
๖. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน  ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนพพร แสงสร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. นางนวพร แก้วกุลศรี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
3. นางปิยมาภรณ์ โสสกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาแผนจัดหารายได้  
4. นายอภิรัตน์  ญาณรัตน์ พนักงานจ้างท่ัวไป 
5. นายกฤติกา  แก้วพลูศรี พนักงานท่ัวไป 
6. นายธัญกิตด์ิ  ภักด ี นิติกร 
7. นางวิลาวัลย์  นิลคูหา ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
8. นางสาวกฤษ์ณา  ยอกศิริ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บฯ 
9. นายวิทยา  ช่ังโต นักทรัพยาการบุคคลช านาญการ 
10. นางนิตยา  ทองวุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นายพนายุทธ  เช้ือสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
12. นางวาสนา  ใจพรามห์ เจ้าพนักงานช านาญการ 
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13. นางสาวอรวรรณ  บุญมา  ผอ.กองคลัง 
14. นายนิคม  การสมมิตร์  ผอ.กองการศึกษา 
15. นางสาวโสภา  สุวรรณวงค์  หัวหน้าส านักปลัด 
16. นางสาวสมจิตร  ดุเหว่ด า  หัวหน้าส านักปลัด 
17. นางจีราภรณ์  วิจิตศรี  เจ้าพนักงานพัสดุ 
18. นายชูเกียรติ  สังข์ศร  รองปลัด อบต.ศาลาลอย 
19. นางสาวสุภาพร  วิวัฒน์สัจจา  หัวหน้าฝ่ายบริการการคลัง 
20. นางวิภารัตน์  จิตรบวง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
21. นางอรทัย  ธรรมโย  หัวหน้า สป.  
22. นางสาวอนัญญา  ไวยโภช  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
23. นางกมลทิพย์  ภาคีวุฒิ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
24. นางประภาพร  ใจช้ืน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
25. นางมณฑกาล  ครุฑจีน  ผอ.กองคลัง 
26. นายณัฐวุฒิ  โชติก าจรเวช  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
27. นางสาวขิมไหม  อินทกูล  เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
28. นางจุฑารัตน์  ทองสมบัติ  เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 
29. นางสาวสุรีรัตน์  เกษมสุข  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
30. นางสาวพัชราภา  ภานรณู  ผอ.กองคลัง   
31. นางสาวกรองทอง  กุลมา  ปลัด อบต. 
32. นางสาวอัญภิกา  นิริยะสว่าง  นักวิเคราะห์ฯ 
33. นายวลรัตตี  เอี่ยมกมล  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   
34. นางกรพนิ ทรัพย์มี  นักวิชาการงานท่ัวไป 
35. นางสาวนลินรัตน์  สุขมังสา  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
36. นางสาวกมลพร  โลมบุการ  เจ้าพนักงานพัสดุ 
37. นางสาวภาวิณี  โพธิ์เจริญ  นักบริหารงานท่ัวไป 
38. นายนภดล  คงเจริญสุข  นักพัฒนาชุมชน 
39. นางสาวสุนิสา ล้ าศิริวัณย์  นักพัฒนาชุมชน 
40. นางสาวเรณู  ร่มโพธิ์ทอง  ผอ.กองการศึกษา 
41. นางสาวยุวดี  การจนาร่าพงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
42. นางธนพร  บุญเอื้อ  หัวหน้าฝ่ายแผนฯ 
43. นายสมชัย  เอื้อหาญา  ผอ.กองช่าง 
44. นางสาววิไล  สมิงมานาน  หัวหน้าส านักปลัด 
45. นางสาวภัทรพร  แสงอุไร  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
46. นางสาวแก้ม  จ าปาเรือง  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
47. นางจินงเนา  โสมพลู  นักวิชาการพัสดุ   
48. นางวนิดา  สุโขทัย  ผอ.กองคลัง    
49. นางสาววันเพ็ญ  แตงอ่อน  เจ้าพนักงานพัสดุ 
50. นางสาวปาริชาติ  ศรีสูท  เจ้าพนักงานธุรการ 
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เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.30 น. 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งว่ามีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีมีความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และขอให้น าเข้าท่ีประชุมพิจารณา โดย
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓ / ๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ จ านวน ๑๙ หน้า ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหาก
ประสงค์ จะขอแก้ไขรายงานการประชุม กรุณาแจ้งท่ีส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน
วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม     

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๓.๑ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีค าส่ังจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ๑ คณะ  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
๒ คณะ                เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย                ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  ดังนี้  

๑) ค าส่ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี ๒๒๖๐/๒๕๕๙  ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานและคณะกรรมการร่วม ๑๘ คน 
มีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  

(๒) ค าส่ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี ๒๒๖๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น ๒ 
คณะ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา      ในการจัดท ารายละเอียดโครงการ และพิจารณากล่ันกรอง
รายละเอียด คุณลักษณะ ราคา ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ก่อนเสนอ  ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

- คณะที่ ๑ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานให้ค าปรึกษา และ
พิจารณาโครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

- คณะที่ ๒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานให้ค าปรึกษา และพิจารณาโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ของหน่ วยงานในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

๓.๒.๑ การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยให้ใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ
ก าหนดเป็นต้นไป 
   - กรณีค าขอโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถให้
หน่วยงานปรับเปล่ียนให้เป็นไปตามท่ีประกาศก าหนดได้ 
   - กรณีท่ีใช้นอกเหนือไปจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานให้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 

๓.๒.๒ กรณีท่ีไม่มีเกณฑ์ราคากลางท่ี ICT ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง หรือแสดงรายละเอียดการค านวณราคาอ้างอิงตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  

๓.๒.๓ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนประกอบ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี ๒ ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพิจารณา ก่อนน าเข้าสู่
วาระการพิจารณาของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย   

มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๓ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด  
๓.๓.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีท้ังส้ิน ๖๙ 
รายการ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จะยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการจาก
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๙ หน่วยงาน 
๓๙ โครงการ ดังนี้ 
๔.๑ โครงการสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ จ านวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ มีหน่วยงานไม่ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมช้ีแจงจึงมีมติ
ให้น าเข้าประชุมในครั้งนี้ จ านวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ ดังนี้  

๑) 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 คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 

๔.๒ โครงการจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ คณะท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ หากมีจ านวนโครงการ

เพื่ อพิ จารณาไม่ เกิน ๕ หน่วยงาน ให้ ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบ โดยอนุ โลมไม่ ต้องจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ คณะท่ี ๑ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์
ลักษณะ ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน ๑ หน่วยงาน ๑ 
โครงการ ดังนี้  
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๑) ที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โครงการจัดซื้ อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถาน
ที่ตั้ง

อุปกรณ ์
รายการ 

จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 
ที่ท าการ
ปกคอรง
จังหวัด/
อ าเภอ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑๗ ๑๖,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๗/๔ 
 

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

๑๗ 3,300 ๕๖,๑๐๐ 41/17 
 

๓ สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ๑๗ 3,๑๐๐ ๕๒,๗๐๐ 51/21 

รวม ๓๘๐,๘๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 

๔.๓ โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๓๔ หน่วยงาน ๓๔ โครงการ 
ฝ่ายเลขาฯ ได้รับรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จาก

คณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี ๒ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะ 
ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน ๓๔ หน่วยงาน ๓๔ โครงการ 
ดังนี้ 

                                      1. เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ังอุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 
ส านักทะเบียนฯ/ 
งานพัฒนาชุมชน 

ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 16,0๐๐ 32,0๐๐ 7/4 
 

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

1 3,300 3,300 41/17 
 

รวม 35,300 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 2. เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด อ าเภอเสนา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
จ านวน  ๑  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ังอุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ศพด.รร.วัดเจ้าเจ็ดนอก/
รร.วัดเจ้าเจ็ดนอก 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  

2 7,900 15,800 47/19 

รวม 15,800 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 3. เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๔  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด/ 
กองสวัสดิการฯ/ 
กองสาธารณสุข 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

3 16,0๐๐ 48,0๐๐ 7/4 
 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 22,0๐๐ 22,0๐๐ 8/4 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 3 7,900 23,700 42/17  
4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4 3,2๐๐ 12,8๐๐ 58/22 

รวม 106,500 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 4.  เทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑ รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กองคลงั เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 3,2๐๐ 6,4๐๐ 58/22 

รวม 6,400 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๕. เทศบาลต าบลบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๕  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด/ 
กองคลงั 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 22,0๐๐ 22,0๐๐ 8/4 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 16,0๐๐ 32,0๐๐ 7/4 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 2 16,0๐๐ 32,0๐๐ 11/6 
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  

(30 หน้า/นาที) 
2 7,900 15,800 42/17 

  
5 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 2 3,0๐๐ 6,0๐๐ 51/21 

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 
3,100 

รวม 107,800 
มติที่ประชุม ให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เน่ืองจากไม่มีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมช้ีแจงต่อ
คณะกรรมการ และให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานทุกหน่วยงานท่ีจัดส่งโครงการขอความเห็นชอบจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
ทุกครั้ง 
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 ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน  ๓  รายการ  ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ  
(ข้อ/หน้า) 

1                                  
 

 
ส านักปลัด/ 

ศูนย์อินเตอร์เน็ต 
อบต.ล าไทร และ 

ศพด.หมู่บ้าน
เจษฎา ม.4 

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่  
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร (Indoor IP Fixed Camera)  
แบบที่ 1 

6 ชุด 23,000 138,000 1/1 
cctv 

2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง  

2 24,000 48,000 10/8 
cctv 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,1๐๐ 3,1๐๐ 58/22 
ต่ ากว่า
เกณฑ์ 
3,200 

รวม 189,100 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๗. องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวงาม  อ าเภอวังน้อย ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 รายการ  ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กองช่าง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 

1 8,500 8,500 40/16 

รวม 8,500 
มติที่ประชุม ให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เน่ืองจากไม่มีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมช้ีแจงต่อ
คณะกรรมการ และให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานทุกหน่วยงานท่ีจัดส่งโครงการขอความเห็นชอบจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
ทุกครั้ง 
 ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  อ าเภอเสนา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
 

สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 7/4 

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,2๐๐ 3,2๐๐ 58/22 

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 1 4,300 4,300 39/16 

รวม 23,500 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 ๙. องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข ้ อ าเภอเสนา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
 

สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 
ส านักปลัด/
กองคลงั/ 
กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

4 16,0๐๐ 64,0๐๐ 7/4 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 22,0๐๐ 44,0๐๐ 8/4 

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  1 7,900 7,900 47/19 

รวม 115,900 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 1๐.  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม  อ าเภอบางปะอิน  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ (ข้อ/
หน้า) 

1 
กองช่าง 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 

1 8,500 8,500 40/16 

รวม 8,500 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 

 1๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว  อ าเภอบางบาล  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 
ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 16,0๐๐ 32,0๐๐ 7/4 

2  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 3,2๐๐ 6,4๐๐ 58/22 
รวม 38,400 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 1๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลัง  อ าเภอบางบาล  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ ส านักปลัด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 12,000 12,000 45/18 

รวม 12,000 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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1๓. องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเต้า อ าเภอบางบาล  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบ 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 
ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 7/4 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 1 7,900 7,900 42/17 
รวม 23,900 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 1๔. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ขอความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  6  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 1 16,000 16,000 11/6 
2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 12,000 12,000 45/18 

3 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 29,0๐๐ 29,0๐๐ 9/5 

4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 7/4 

5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 1 4,300 4,300 39/16 
6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 1 7,900 7,900 42/17 

รวม 85,200 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 1๕. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ขอความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  7  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด/ 
กองคลงั/ 
กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

4 16,0๐๐ 64,0๐๐ 7/4 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 10/5 
3 เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  2 7,900 15,800 47/19 

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 1 7,900 7,900 42/17 
5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 1 3,300 3,300 41/17 
6 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4 3,2๐๐ 12,8๐๐ 58/22 
7 เครื่องพิมพ์เช็คและสมุดบัญช ี 1 46,900 46,900 58/22 

รวม ๑๖๖,๗๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 1๖. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ขอความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ  
(ข้อ/หน้า) 

1 กองคลงั เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 22,000 22,000 37/16 

รวม  22,000 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 1๗. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชุ้ง  อ าเภอนครหลวง  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

2 

กองคลงั 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 16,0๐๐ 32,0๐๐ 7/4 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 2 3,300 6,600 41/17 
3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 3,2๐๐ 6,4๐๐ 58/22 

รวม ๔๕,๐00 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 

 ๑๘. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนครหลวง  ขอความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  4  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

กองคลงั 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 16,0๐๐ 32,0๐๐ 7/4 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 1 4,300 4,300 39/16 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  (18 หน้า/นาที) 1 3,300 3,300 41/17 

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 3,1๐๐ 6,2๐๐ 

58/22 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ์ 
๓,๒๐๐.- 

รวม 45,800 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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1๙. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขวาง  อ าเภอมหาราช  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 7/4 

2 

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

1 7,300 7,300 42/17 
ราคาต่ า

กว่า
เกณฑ์ 

๗,๙๐๐.- 
 

รวม 23,300 
มติที่ประชุม ให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เน่ืองจากไม่มีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมช้ีแจงต่อ
คณะกรรมการ และให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานทุกหน่วยงานท่ีจัดส่งโครงการขอความเห็นชอบจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
ทุกครั้ง 

 2๐. องค์การบริหารส่วนต าบลคานหาม  อ าเภออุทัย  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ รายการ 

จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/
หน้า) 

1 ส านักปลัด/
กองคลงั/ 

กองช่าง/กอง
สาธารณสุข/
กองการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 16,0๐๐ 32,0๐๐ 7/4 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า Network 
(แบบที่ 1) (33 หน้า/นาที) 

3 16,000 48,000 43/17 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  3 12,0๐๐ 36,0๐๐ 45/18 

รวม 116,000 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 2๑. องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน  4  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด/
กองคลงั/ 
กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

3 22,0๐๐ 66,0๐๐ 8/4 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 16,000 32,000 7/4 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   5 3,2๐๐ 16,0๐๐ 58/22 
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  

ส าหรับกระดาษ A3  
1 53,0๐๐ 53,0๐๐ 46/18 

รวม 167,000 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
  2๒. องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  อ าเภอท่าเรือ  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

กองคลงั 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 22,0๐๐ 22,0๐๐ 8/4 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  1 12,0๐๐ 12,0๐๐ 45/18 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,2๐๐ 3,2๐๐ 58/22 
รวม 37,200 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 2๓. องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เอน  อ าเภอท่าเรือ  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ี 1 17,000 17,000 49/20 

รวม 17,000 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 2๔. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอภาช ี ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ ได้แก่ 

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

กองช่าง 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
ส าหรับกระดาษ A3  

1 53,0๐๐ 53,0๐๐ 46/18 

2 จอภาพ แบบ LCD หรือ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว 1 3,๓๐๐ 3,๓๐๐ 56/22 
3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 3,2๐๐ 6,4๐๐ 58/22 

รวม 62,700 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 2๕. องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผักไห่  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 กองการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 10/5 

รวม 16,000 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 2๖. เทศบาลต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  3  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

กองการศึกษา 
กองช่าง/ 

กองการประปา 
กองสาธารณสุข 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

10 16,0๐๐ 160,0๐๐ 7/4 
 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  (18 หน้า/นาที) 6 3,300 19,800 41/17 

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 3 4,300 12,900 39/16 

รวม 192,700 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 2๗. เทศบาลต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  4  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด/ 
กองวิชาการและ

แผนงาน/ 
กองคลัง/ 

กองการศึกษา 
กองช่าง/ 

กองสวัสดิการฯ/ 
กองสาธารณสุข/ 

งานป้องกันฯ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

6 16,0๐๐ 96,0๐๐ 7/4 
 

2 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

2 22,0๐๐ 44,0๐๐ 8/4 

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 1 4,300 4,300 39/16 

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 

1 8,500 8,500 40/16 

รวม 152,800 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ๒๘. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน ขอความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 22,0๐๐ 22,0๐๐ 8/4 

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4 3,2๐๐ 12,8๐๐ 58/22 

รวม 34,800 
มติที่ประชุม ให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เน่ืองจากไม่มีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมช้ีแจงต่อ
คณะกรรมการ และให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานทุกหน่วยงานท่ีจัดส่งโครงการขอความเห็นชอบจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
ทุกครั้ง 
 ๒๙. เทศบาลต าบลภาชี อ าเภอภาชี ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
จ านวน  2  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลภาชี 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 7/4 
 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  1 12,0๐๐ 12,0๐๐ 45/18 

รวม 28,000 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 3๐. องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน ขอความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 3 4,300 12,900 39/16 

รวม 12,900 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 3๑. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวังน้อย ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

กองคลงั 

เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  1 7,600 7,600 

47/19 
ราคาต่ า

กว่า
เกณฑ์ 

๗,๙๐๐.- 
2 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,1๐๐ 3,1๐๐ 

58/22 
ราคาต่ า

กว่า
เกณฑ์ 

๓,๒๐๐.- 

รวม 10,7 00 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 3๒. เทศบาลต าบลอรัญญิก อ าเภอนครหลวง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  8  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด/
การศึกษา/ 
กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 22,0๐๐ 22,0๐๐ 8/4 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 1 7,900 7,900 42/17 
3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,2๐๐ 3,2๐๐ 58/22 

4 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย  

2 3,800 7,600 67/25 

5 
ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย 

2 11,000 22,000 69/25 

6 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 2 3,100 6,200 51/21 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 10/5 

8 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 2 7๐๐ 1,4๐๐ 55/22 

รวม 86,300 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 3๓. เทศบาลต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 ส านักปลัด/กอง
สาธารณสุข/ 
กองช่าง/กอง
กิจการประปา 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 1 16,0๐๐ 16,0๐๐ 10/5 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

4 16,000 64,000 7/4 

รวม 80,000 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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 34. เทศบาลเมืองผักไห่ อ าเภอผักไห่ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
จ านวน  6  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

ส านักปลัด/  
กองช่าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

3 16,0๐๐ 48,0๐๐ 7/4 
 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 22,0๐๐ 22,0๐๐ 8/4 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  1 12,0๐๐ 12,0๐๐ 45/18 
4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 
1 8,500 8,500 40/16 

5 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 3,100 3,100 51/21 
6 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4 3,2๐๐ 12,8๐๐ 58/22 

รวม 106,400 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 

๔.๔ โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เพิ่มเติม) จ านวน ๓ หน่วยงาน ๓ 
โครงการ 

ฝ่ายเลขาฯ ได้รับหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท่ี อย ๐๐๒๓.๓/
๓๘๕ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ จากคณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี ๒ ขอส่งโครงการฯขององค์กรปก
คองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม จ านวน ๓ หน่วยงาน ๓ โคงการ ซึ่งเลขาอนุกรรมการฯ คณะท่ี ๒ ได้
พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะ ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

                                      1. เทศบาลเมืองเสนา อ าเภอเสนา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ังอุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 
ส านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

2 ๒๑,0๐๐ ๔2,0๐๐ ๑๑/๖ 
 

รวม ๔๒,๐00 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
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