
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันอังคารท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร ๔ ชั้น 
------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. ว่าท่ีร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CIO)          ประธาน 
๒. นางสมคิด   นัสพร ผู้แทน ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ 
๓. นางนงลักษณ์ เรืองศรี ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ 
๔. นางสาววทัญญา เหนี่ยวองอาจ ผู้แทน เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ 
๕. จ.ส.อ.ฬัฐกฤษ  ยนต์ภักด ี ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ   
๖. นางภาพิมน  ทองงาม ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ  
๗. นางสาววันธน ี พลีขันธ์ ผู้แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด       กรรมการ    
๘. นางสาววรรณวิมล การีเกื้อ ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา         กรรมการ 
๙. นายก้องภพ  ใจเย็น ผู้แทน นายกเทศมนตรีต าบลราชคราม         กรรมการ 
๑๐. นายศรีนคร ใจแก้ว ผู้แทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา          กรรมการ   
1๑. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ติดราชการ 
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๕. นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๖. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๗. หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนพพร แสงสร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. นางวันเพญ็ ค าโต ผอ.กองคลัง เทศบาลต าบลมหาราช 
3. น.ส.วรรณพร  ผดุงพจน์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ เทศบาลต าบลมหาราช 
4. นายรพีพัฒน ์ มีพันธุ ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.ลาดงา 
5. น.ส.กุลชตา กิจการเดชานิชณ์  จพง.ธุรการ อบต.ลาดงา 
6. น.ส.ทัศนันท์ มิ่งกล่ิน จนง.ธุรการ อบต.โคกช้าง 
7. น.ส.ธชิณี เครืองาค า ผอ.กองการศึกษา เทศบาลต าบลบางกระส้ัน 
8. น.ส.วันนา สบทรัพย์ ปลัด อบต.โคกช้าง  
9. นายเดชา   เสลารัตน์ นายช่างโยธา อบต.โคกช้าง 
10. นายวิเชียร ชวดตระกูล จพง.ป้องกันฯ อบต.โพธิ์สามต้น 
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11. นางกมลทิพย์  ภาคีวุฒิ หน.ฝ่ายปกครอง เทศบาลต าบลบางกระส้ัน 
12. นางสุภาภรณ์ พรรณอาราม ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว เทศบาลต าบลบางกระส้ัน 

 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.30 น. 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งว่ามีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีมีความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และขอให้น าเข้าท่ีประชุมพิจารณา โดย
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๙จ านวน ๗ หน้า ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และหากประสงค์ จะขอแก้ไขรายงานการประชุม กรุณาแจ้งท่ีส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม     

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๓.๑ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีค าส่ังจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ๑ คณะ  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
๒ คณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 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 
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- คณะที่ ๒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานให้ค าปรึกษา และพิจารณาโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

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 
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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. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีท้ังส้ิน ๑๓ 
รายการ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จะยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโครงการจาก
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕ หน่วยงาน ๕ 
โครงการ ดังนี้ 
๔.๑ โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๕ หน่วยงาน ๕ โครงการ 

ฝ่ายเลขาฯ ได้รับรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จาก
คณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี ๒ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะ 
ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน ๕ หน่วยงาน ๕ โครงการ ดังนี้ 

                                      ๑. เทศบาลต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๕  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

เทศบาลต าบล
มหาราช 

บริเวณ หมู่ 
๓,๔ และ ๖ 

ต.หัวไผ่ 

กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมอง
คงที่ ส าหรบัติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor 
Fixed Network camera) แบบที่ ๓ 

๗ ๔๓,๐๐๐ ๓๐๑,๐๐๐ ๘ 
CCTV 

๒ เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network 
Video Recorder) ๘ ช่อง 

๑ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๑ 
CCTV 

๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ 
Switch) ขนาด ๘ ช่อง 

๔ ๙,๔๐๐ ๓๗,๖๐๐ ๑๓ 
CCTV 

๔ เครื่องควบคุมและส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ๔ ๓,๒๐๐ ๑๒,๘๐๐ ๕๘ 

๕ ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม (Rack 15U) 1 12,000 ๑๒,0๐๐ - 

รวม ๓๘๗,๔๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
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  ๒. เทศบาลต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอนิ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๗  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ  
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

เทศบาลบาง
กระสั้น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอไม่น้อยกว่า 
๑๘.๕ น้ิว) 

๓ ๑๖,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๗ 

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอ
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๙ น้ิว) 

๑ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๘ 

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

๒ ๗,๙๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๔๒ 

๔ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ารับกระดาษ
ขนาด A๓ 

๑ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๔๐ 

๕ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๓ ๗,๙๐๐ ๒๓,๗๐๐ ๔๗ 
๖ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ๑ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ๓๙ 
๗ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๒ ๓,๒๐๐ ๖,๔๐๐ ๕๘ 

รวม ๑๒๘,๗๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 
 
 ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง อ าเภอบางไทร ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๕  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ  
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

หมู่ ๔ ต าบล
โคกช้าง 

อ าเภอบางไทร 
จังหวัด

พระนครศรีอยุ
ธยา 

กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network 
Camera) แบบที่ ๓ 

๔ ๔๓,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ ๘  
CCTV 

๒ เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) 

๑ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๑  
CCTV 

๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ๑ ๙,๔๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๓  
CCTV 

๔ จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ น้ิว ๑ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ๕๗ 
๕ เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๑ kVA ๑ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕๙ 

รวม ๒๑๕,๕๐๐ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาท่ีจัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันท่ี 11 มีนาคม 2559 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
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