เรียน ผู้รับมอบ Smart Card/เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ขอให้ผู้ที่จะมารับและอบรม Smart Card ณ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา นาบัตรประจาตัวประชาชน ไปติดต่อที่ ที่ว่าการอาเภอ หรือ
สานักงานเขต ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อขอรหัส PIN ประจาตัว เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านใน
การดาเนินการทางานผ่านระบบคู่กับบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
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แบบฟอร์ มที่ 1

แบบฟอร์มบันทึกการยืมอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ยี่ห้อ FEITIAN รุ่น R301-C11
1. ชื่อ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย......................................................................................................................
2. จานวนที่ขอยืม .............................................................. เครื่อง
3. เหตุผลการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการ......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
4. ระยะเวลาการยืม ตั้งแต่ .............................................................ถึง .....................................................................
และจะส่งคืนภายในวันที่ ................... เดือน ............................................ พ.ศ. .................................................
5. หน่วยงานกลางทีร่ ับผิดชอบควบคุมดูแลและรวบรวมพัสดุส่งคืนให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
อีเมล : .......................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ..................................................เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน.....................................................
หมายเลขโทรสาร...............................................

(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ยืม
(...........................................................)
ตาแหน่ง .................................................................
หมายเหตุ
1. กาหนดการยืมไม่เกินระยะเวลาการรับประกันความชารุดบกพกพร่อง 5 ปี (ภายในเดือนเมษายน 2565)
2. กรณีเกิดการชารุดบกพร่องระหว่างการยืม ให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ประสานงานกับงานพัสดุ ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สานักอานวยการ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-039 5676-80 เพื่อแจ้งกรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน ให้แจ้งผู้ขายดาเนินการ
ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายต่อไป
3. เมื่อครบกาหนดส่งคืน ผู้ยืมจะต้องนาพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิ ดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืม
จัดการแก้ไขและซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายด้วย ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุ ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่าง
เดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม (เครื่องละ 196 บาท)
4. หน่วยงานกลาง ขอให้ระบุถึงระดับหน่วยงานย่อยที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน เช่น สานัก/กอง/ส่วน/
ฝ่าย/งาน/อื่นๆ เป็นต้น
5. ผู้ยืม หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน ตามอานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน

กาหนดการรับมอบเครื่องอ่านอ่านบัตรประจาตัวประชาชน
ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพ 10400
ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รอบ - เวลา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
5 กรกฏาคม 2560
9.00 น.
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
4. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6. มหาวิทยาลัยรังสิต
7. มหาวิทยาลัยสยาม
8. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10.00 น.
9. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
10. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11. สถาบันกันตนา
12. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
13. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
14. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
15. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
11.00 น
16. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
17. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
18. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
19. มหาวิทยาลัยเนชั่น
20. มหาวิทยาลัยพายัพ
21. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
22. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 02-039-5676-80 / โทรสาร 02-3545524-6 อีเมล info@mua.go.th

กาหนดการรับมอบเครื่องอ่านอ่านบัตรประจาตัวประชาชน
ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพ 10400
ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่
6 กรกฎาคม 2560

รอบ - เวลา
9.00 น.

ที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10.00 น.

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
7
ราชูปถัมภ์
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 มหาวิทยาลัยนครพนม
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11.00 น.

14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15 มหาวิทยาลัยทักษิณ
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่
7 กรกฎาคม 2560

รอบ - เวลา
9.00 น.

ที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 มหาวิทยาลัยรามคาแหง

10.00 น.

6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

11.00 น.

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่
12 กรกฎาคม 2560

รอบ - เวลา
9.00 น.

ที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
4 สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
5 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

10.00 น.

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 02-039-5676-80 / โทรสาร 02-3545524-6 อีเมล info@mua.go.th

สรุปจานวนเครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

หน่วยงาน

จัดหาแล้ว/ได้รบั
ยังไม่ได้จัดหา
งบปี 2560

หมายเหตุ

จานวน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (51 แห่ง)
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



49

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



19

3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น



2,303

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



30

5 มหาวิทยาลัยทักษิณ



8

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



33

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ



24

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



75

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



24

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



2

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



55

12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



32

13 มหาวิทยาลัยนครพนม




14 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
15 มหาวิทยาลัยบูรพา

10



12
15

16 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย



40

17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



2

18 มหาวิทยาลัยมหิดล



75

19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้



56

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7




4

*

** 1

หน่วยงาน

จัดหาแล้ว/ได้รบั
ยังไม่ได้จัดหา
งบปี 2560



22 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



25 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ

จานวน
8
2



15



1



7

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



7

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



16

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



4

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



4

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



20

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

**



10

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



4

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี



5

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง



15

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



11

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



18

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



4

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



10

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



5

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



4

42 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



8

43 มหาวิทยาลัยรามคาแหง



3

44 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



12

**

หน่วยงาน

จัดหาแล้ว/ได้รบั
ยังไม่ได้จัดหา
งบปี 2560

หมายเหตุ

จานวน



80

46 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



18

47 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



33

48 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา



2

49 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน



4

50 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



1

51 สถาบันวิทยาลัยชุมชน



21

1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



5

2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



2

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร



6

4 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่



2

5 มหาวิทยาลัยเนชั่น



4

6 มหาวิทยาลัยพายัพ



4

7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



4

8 มหาวิทยาลัยรังสิต



6

9 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล



10

10 มหาวิทยาลัยสยาม



4

11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



8

12 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่



6

13 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



13

14 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



11

15 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา



2

45 มหาวิทยาลัยศิลปากร



สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (21 แห่ง)

**

หน่วยงาน

จัดหาแล้ว/ได้รบั
ยังไม่ได้จัดหา
งบปี 2560

หมายเหตุ

จานวน

16 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย



10

17 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง



2

18 สถาบันกันตนา



2

19 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



2

20 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย



8

21 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ



*
**


จัดหาเรียบร้อยแล้ว
มีหนังสือยืนยัน
ขาดหนังสือยืนยัน
ขอเพิม่
ขอลด

1

หมายเหตุ : โปรดแจ้งเป็นหนังสือให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ หากได้ดาเนินการจัดหาครือ่ งอ่านบัตรประจาตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เรียบร้อยแล้ว
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เอกสารแทรกเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรอบแบบฟอร์มบันทึกการยืมอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ออนไลน์

ได้ที่ : www.data.mua.go.th หัวข้อ ประกาศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หนังสือกรมการปกครองที่ มท 0309/ว 8415 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง การยืม
อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
๒. แบบฟอร์มบันทึกการยืมอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรฯ
จานวน 1 ชุด
3. กาหนดการรับมอบเครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนฯ
จานวน 1 ชุด
4. จานวนเครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนฯ ที่ขอรับ
จานวน 1 ชุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

หมายเหตุ ขนาดกล่อง 63 * 32 * 48 cm 1 กล่อง มี 150 เครือ่ ง

