
รายงานการประชุม 
คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งที่ 2/2560 
วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายไชยกิจ เหมพัฒน์   ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
แทน นายอ าพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ประธาน 

2. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ 
3. นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 12 สงขลา 
4. ผศ.ยงยุธ สุจิโต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
5. นางหฤทัย แก้วพลงาม  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญงาน 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
6. นายจตุรนต์ นพรัตน์  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
7. นางพรทิพย์ ปาณศรี  ผอ.กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
8. นางทิพยรัตน์ เรืองมณี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครสงขลา 
9. นายชารีฟ เจ๊ะแว   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดสงขลา 
10. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว   ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ติดราชการ 

2. นายกฤษณ์ ทองขุนด า   รองผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. นายจตุพร ชูช่วย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพิมลรัตน์ ขุนด า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลเมืองควนลัง 
2. น.ส.ชนัญญา กระแสร์  เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลเมืองควนลัง 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลามีภารกิจรับเสด็จจึงมอบหมายผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานการประชุมแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ตามที่คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางในการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 4 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย     

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
1. กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ

จัดหาคอมพิวเตอร์ โดยมีการปรับปรุงแบบ คกก.มท.01 และแบบ คกก.มท.03 และยกเลิก
แบบ คกก.มท.02 ส าหรับแบบรายงานอื่นๆยังมีการใช้งานเหมือนเดิม และก าหนดให้ใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
โครงการฯ แผนผังกระบวนการ และแผนผังขั้นตอนวิธีการพิจารณาโครงการฯ อีกทั้งยัง
ก าหนดให้ผู้บริหารจะต้องลงนามก ากับเอกสารประกอบการพิจารณาทุกหน้า ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้แจ้งให้คณะท างานฯ ทราบแล้วตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข 0017.2/      
ว172 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสงขลา เมนู 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 

2559 หน่วยงานเสนอโครงการ จ านวน 18 โครงการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการจ านวน 
10 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการที่คณะท างานกลั่นกรองมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น จ านวน 5 
โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 218,400 บาท 

ของเทศบาลต าบลนาทวี 
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลเมือง

บ้านพรุ งบประมาณ 467,500 บาท 
3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT งบประมาณ 578,400 บาท 
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโน โลยีสารสนเทศ DLIT 
งบประมาณ 482,000 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

5) โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ฯ DLIT 
งบประมาณ 289,200 บาท ของเทศบาลเมืองสะเดา 
 

 โครงการที่แก้ไขถูกต้องตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านโหนด งบประมาณ 89,700 บาท 
2) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลห้วยลึก ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก งบประมาณ 462,140 บาท 
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3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า งบประมาณ 248,106 บาท 

4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส าหรับนักเรียน) งบประมาณ 
207,000 บาท ของเทศบาลเมืองสะเดา 

5) โครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ (งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์และติดตั้ง) 
งบประมาณ 1,858,200 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

 

ไม่อนุมัติโครงการ จ านวน 8 โครงการ ทีไ่ม่แก้ไขตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ ดังนี้ 
1) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 110,400 บาท 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง 
2) โครงการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน 

งบประมาณ 37,800 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน 
3) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคู 

งบประมาณ 110,000 บาท 
4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา 

งบประมาณ 126,900 บาท 
5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 108,100 บาท 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
6) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 137,000 บาท 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง 
7) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลรัตภูมิ งบประมาณ 219,600 บาท 
8) โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30หน้า/นาที) 

และเครื่องปริ้นเตอร์ระบบแท็งก์ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า 
งบประมาณ 13,600 บาท 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  8 โครงการที่ไม่อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ได้แก้ไขเอกสารและเสนอเข้า
มาใหม่หรือไม ่

เลขานุการ  ส าหรับ 8 โครงการที่มีมติไม่อนุมัตินั้น มี 1 โครงการที่แก้ไขตามมติคณะกลั่นกรองฯ 
คือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา งบประมาณ 
126,900 บาท ซึ่งจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในครั้งที่ 2/2560 ต่อไป 
ส าหรับโครงการโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30หน้า/นาที) และ
เครื่องปริ้นเตอร์ระบบแท็งก์ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า งบประมาณ 
13,600 บาท ได้เสนอมาเป็นโครงการใหม่เข้าที่ประชุมในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 14 โครงการ ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่ต้องแก้ไขเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารให้แล้วเสร็จและส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามเอกสาร 1 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

ผศ.ยงยุธ สุจิโต  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคู เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมีมติไม่อนุมัติในการประชุม
ครัง้ก่อนหรือไม่ เพราะมีรายการคอมพิวเตอร์วงเงิน 110,000 บาท  

ประธาน  ให้ฝ่ายเลขานุการสอบถาม อบต.หากเป็นโครงการเดียวกันจะได้น าออกจากรายการ
โครงการที่ไม่อนุมัติ 

เลขานุการ  ส าหรับเทศบาลเมืองควนลังเสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา จ านวน 3 โครงการ ซึ่งได้เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

ผศ.ยงยุธ สุจิโต  ในการเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมชี้แจง จะต้องมีประเด็นข้อซักถาม ซึ่งอยากทราบว่าจะ
ซักถามอะไร 

เลขานุการ  ส าหรับกรณีของเทศบาลเมืองควนลัง เนื่องจากเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และระบุลักษณะงานเป็นใช้งานด้าน e-plan e-laas แต่รายการอุปกรณ์ที่ซื้อ
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งไม่ได้ชี้แจงไว้ในแบบรายงานฯ ไม่เกิน 5 ล้าน จึงเชิญ
เจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่จะพัฒนา  

เจ้าหน้าที่  เนื่องจากโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 219,700 บาท เป็น 
เทศบาลเมืองควนลัง โครงการที่ประกอบไปด้วยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และจัดท าระบบเครือข่าย เนื่องจาก

เทศบาลได้เช่า leased line ของTOT และต้องการจะขยายระบบเครือข่ายภายในซึ่ง
นอกจากจะน ามาใช้งานในเทศบาลแล้วยังให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการอีกด้วย 
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อ อุปกรณ์จัดเก็บLog file ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เครือข่ายอ่ืนๆ ซึ่งระบบเครือข่ายเดิมของเทศบาลยังไม่เรียบร้อย 

ผศ.ยงยุธ สุจิโต  การจัดเก็บ Log File จะมีรายละเอียดที่ทางเทศบาลจะต้องให้ความส าคัญ ปกติส่วน
ใหญ่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดเก็บ Log File ซึ่งหากมีปัญหาก็จะสามารถขอข้อมูลได้ที่ผู้ให้
บริการ แต่หากเทศบาลต้องการจะจัดเก็บเองจะต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ รวมทั้ง
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ Maintenance ระบบด้วย และให้เทศบาลปรับรายละเอียด
โครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะท า พร้อมทั้งปรับชื่อโครงการให้สอดคล้อง 

นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  เนื่องจากมีข้อหารือจากเทศบาลเมืองคอหงส์เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ซึ่งจะสอดคล้องกับลักษณะของการเสนอโครงการของเทศบาล



๕ 
 

เมืองควนลังที่เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการฯพิจารณา 3 โครงการ 
ซึ่งหน่วยงานควรจะเสนอโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่  เนื่องจากเทศบาลได้ตั้งเทศบัญญัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แยกเป็นรายกอง 
เทศบาลเมืองควนลัง และแต่ละกองได้จัดท าโครงการแยกเป็นรายกองมาแล้วจึงเสนอแยกเป็นรายกอง 

ผศ.ยงยุธ สุจิโต  ในการจัดซื้อจัดจ้างหากเป็นวัสดุที่เหมือนกันหรือเกี่ยวข้องกัน ต้องจัดซื้อในคราว
เดียวกัน หากแยกกันจัดซื้ออาจจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

ประธาน  เทศบาลจะบอกว่าท าอย่างนี้มาแล้วจึงเสนอมาไม่ได้ ต้องยึดตามระเบียบ และที่
อาจารย์ยงยุธแนะน าผมก็เห็นด้วย และในส่วนการเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯควรจะ
รวมเป็น 1 โครงการในภาพรวมของเทศบาลหรือไม่ 

เลขานุการ  หน่วยงานควรจะเสนอโครงการในภาพรวมของหน่วยงาน 

นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  นอกจากจะเสนอโครงการในภาพรวมของหน่วยงานแล้ว ในกระบวนการจัดท า    
เทศบัญญัติก็ควรท าในภาพรวมของเทศบาล 

นายเกียรติศักดิ์  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 225,200 บาท ซึ่งจัดซื้อเครื่อง 
สุขศรีราช ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ในราคา 3,100 บาท แต่โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(กองคลัง) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ในราคา 3,200 บาท 

เลขานุการ  ในกรณีรวมโครงการเทศบาลจะต้องจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าในราคา 3,100 บาท 

นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  ในการเขียนรายการครุภัณฑ์ ในกรณีจัดซื้อตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล ควรจะเขียน
ชื่อรายการครุภัณฑ์ให้เหมือนกับที่กระทรวงดิจิทัลก าหนด 

เลขานุการ  โครงการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลส านักขาม 
ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) ราคา 29,000 จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองสาธารณสุข ใช้ส าหรับโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตตามพ.ร.บ.สาธารณสุข ซึ่งระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาต
เป็นการกรอกแบบฟอร์มค าขอและใบอนุญาตประเภทต่างๆ สามารถออกรายงาน ค้นหา
ข้อมูล ได้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการเสนอให้ปรับลดเป็นคอมพิวเตอร์แบบส านักงาน 

นางพรทิพย์ ปาณศรี  ปกติในการออกใบอนุญาตจะเป็นงานที่ส าคัญมาก และมีข้อมูลจ านวนมาก ส่วนใหญ่
จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เพียงเครื่องเดียว และจะใช้แค่งานเดียว 

นายเกียรติศักดิ์  ลักษณะการท างานจะใช้เป็น Server ด้วยหรือไม่ เพราะหากเป็น Server  
สุขศรีราช เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 ก็เหมาะสม 

ประธาน  ให้ฝ่ายเลขานุการสอบถามเทศบาล หากน าไปใช้เป็น Server ก็เห็นชอบให้จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 หากไม่ได้จัดท าเป็น Server ก็ปรับลดเป็นแบบ
ส านักงาน 





เอกสารประกอบการประชมุพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา
ครั้งที ่2/2560 วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559

กรณจีัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสาร 1

ที่ รายการ ข้อ ราคา DE ราคาอ้างอิง จ านวน วงเงนิรวม ความจ าเปน็/ลักษณะงาน มติที่ประชุมกลั่นกรอง
องค์การบริหารส่วนต าบลคู
1. โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานองค์การบริหารส่วนต าบลคู 197,300

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 7 16,000 16,000 2 32,000 งานกิจการสภา ด้านปอ้งกันบรรเทาสาธารณ
ภยั2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับส านักงาน* 10 16,000 16,000 1 16,000 จัดประชุม

3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 47 7,900 7,900 2 15,800 จัดหาใหม่

4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA 59 5,800 5,800 1 5,800 ส านักไฟฟา้ระบบอินเตอร์เนต
5 เคร่ืองส ารองฟา้ ขนาด 800 VA 58 3,200 3,200 3 9,600 ส าหรับคอมพวิเตอร์
6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 28 2,300 2,300 1 2,300 แทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานไม่ได้

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 32 5,800 5,800 1 5,800 แทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานไม่ได้

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 8 22,000 22,000 5 110,000 งานจัดเก็บภาษีและบริหารงานพัสดุ/แผนที่ภาษี

เทศบาลเมืองคอหงส์
2. โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์บริการสาธารณสุข 130,000

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 130,000 130,000 1 130,000 จัดท าเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายระบบ JHCIS
 ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เหน็ชอบในหลักการเบือ้งต้นและ
น าเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารฯ

ส านักงานเทศบาลเมืองควนลัง
3. โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 219,700

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 7 16,000 16,000 3 48,000

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 58 3,200 3,200 1 3,200
3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 47 7,900 7,900 1 7,900
4 อุปกรณ์จัดเก็บ Log file ระบบเครือข่ายแบบที่ 1 16 50,000 50,000 1 50,000
5 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 34 46,000 46,000 1 46,000
6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 32 5,800 5,800 6 34,800

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 30 24,000 24,000 1 24,000

เหน็ชอบในหลักการ
เบื้องต้นและน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ

- ใหเ้ทศบาลเสนอใน
ภาพรวมของเทศบาล เปน็
 1 โครงการ พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียด วตัถุประสงค์
ใหช้ัดเจน ครอบคลุม

- ใช้ระบรุายชื่อครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ใหต้รงตาม
กระทรวงดิจิทลัก าหนด
- เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA ใหป้รับ
ราคาอ้างอิงเปน็ 3,100 
บาท

ใช้งานด้าน e plan e laas SPSS

หน้าที่ 1 จาก 6



เอกสารประกอบการประชมุพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา
ครั้งที ่2/2560 วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559

กรณจีัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสาร 1

ที่ รายการ ข้อ ราคา DE ราคาอ้างอิง จ านวน วงเงนิรวม ความจ าเปน็/ลักษณะงาน มติที่ประชุมกลั่นกรอง
8 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA 59 5,800 5,800 1 5,800

4. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 225,200
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 8 22,000 22,000 2 44,000 เขียนแบบอาคาร ใช้กับโปรแกรม ArcGIS
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 7 16,000 16,000 3 48,000
3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน 10 16,000 16,000 1 16,000
4 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด a3 46 53,000 53,000 1 53,000
5 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 40 8,500 8,500 1 8,500
6 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 58 3,200 3,100 2 6,200
7 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีหมึก ส าหรับกระดาษาขนาด A1 49,500 1 49,500

5. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 114,100
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 7 16,000 16,000 4 64,000 บนัทกึข้อมูล
2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 49 17,000 17,000 2 34,000
3 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 41 3,300 3,300 1 3,300
4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 58 3,200 3,200 4 12,800

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบา้
6. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ฯลฯ 13,600

1 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30หน้า/นาท)ี 42 7,900 7,900 1 7,900
2 เคร่ืองปร้ินเตรอ์ระบบแทง็ก์ 6,000 1 6,000

A=62,000
B=63,000
C=60,000

WEB=49,500

เหน็ชอบในหลักการ
เบื้องต้นและน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ

A=6,290
B=6,190
C=6,000

WEB=9,899

- ใหเ้ทศบาลเสนอใน
ภาพรวมของเทศบาล เปน็
 1 โครงการ พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียด วตัถุประสงค์
ใหช้ัดเจน ครอบคลุม

- ใช้ระบรุายชื่อครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ใหต้รงตาม
กระทรวงดิจิทลัก าหนด
- เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA ใหป้รับ
ราคาอ้างอิงเปน็ 3,100 
บาท

ใช้งานด้าน e plan e laas SPSS

หน้าที่ 2 จาก 6



เอกสารประกอบการประชมุพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา
ครั้งที ่2/2560 วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559

กรณจีัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสาร 1

ที่ รายการ ข้อ ราคา DE ราคาอ้างอิง จ านวน วงเงนิรวม ความจ าเปน็/ลักษณะงาน มติที่ประชุมกลั่นกรอง
องค์การบริหารส่วนต าบลปากรอ
7. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานจังหวัดสงขลา 145,000

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่2 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 
18.5 นิ้ว)

9 29,000 29,000 5 145,000 เพื่อใช้ปฏบิติังานส านักงาน - ปรับชื่อโครงการ
- ปรับเปน็คอมพวิเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน
เพื่อใหเ้หมาะสมกับ
ลักษณะงาน

เทศบาลต าบลระโนด
8. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลต าบลระโนด 183,900

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 7 16,000 16,000 2 32,000

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 
18.5 นิ้ว)

8 22,000 22,000 2 44,000 แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกวา่
 18.5 นิ้ว)

9 29,000 29,000 2 58,000 โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ ์ตัดต่อส่ือประสม

4 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 47 7,900 7,900 1 7,900
5 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 59 3,200 3,200 6 19,200
6 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ือง

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ้คแบบสิทธกิารใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)
 ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฏหมาย

67 3,800 3,800 6 22,800

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
9. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 374,700

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 7 16,000 16,000 11 176,000

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 9 29,000 29,000 1 29,000 จัดท ามัลติมีเดีย แผ่นพบั
3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล* 11 21,000 21,000 1 21,000 ตัดต่อวดีิโอ

เหน็ชอบในหลักการ
เบื้องต้น และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ

เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
และน าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ

หน้าที่ 3 จาก 6



เอกสารประกอบการประชมุพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา
ครั้งที ่2/2560 วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559

กรณจีัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสาร 1

ที่ รายการ ข้อ ราคา DE ราคาอ้างอิง จ านวน วงเงนิรวม ความจ าเปน็/ลักษณะงาน มติที่ประชุมกลั่นกรอง
4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 58 3,200 3,200 18 57,600
5 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 47 7,900 7,900 3 23,700
6 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18หน้า/นาท)ี 41 3,300 3,300 1 3,300
7 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 45 12,000 12,000 1 12,000
8 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 52 20,000 20,000 1 20,000
9 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 53 29,000 29,000 1 29,000

10 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 3,100 1 3,100

เทศบาลต าบลส านักขาม
10. โครงการน าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการปฏบิตัิราชการของเทศบาล 294,600

1 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า(30หน้า/นาท)ี 42 7,900 7,900 1 7,900
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกวา่

 18.5 นิ้ว)
9 29,000 29,000 2 58,000 1 ชุด ส าหรับกองช่าง ส าหรับ งานก่อสร้างทาง 

ออกแบบรายการทางวิศวกรรม 
1 ชุด ส าหรับโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการออก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล* 11 21,000 21,000 1 21,000 งานออกแบบก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน
4 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 40 8,500 8,500 1 8,500
5 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 58 3,200 3,200 6 19,200
6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 7 16,000 16,000 4 64,000

7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน 10 16,000 16,000 5 80,000
8 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18หน้า/นาท)ี 41 3,300 3,300 4 13,200
9 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1KVA 59 5,800 5,800 1 5,800

10 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 49 17,000 17,000 1 17,000

A=3,100
B=3,390
C=3,300

WEB=2,985

เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
และน าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ

เหน็ชอบในหลักการ
เบื้องต้นและน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ
(หมายเหตุ : ฝ่ายเลขานุการ
สอบถามเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซ่ึง
เจา้หน้าที่แจง้วา่จะน าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ตามรายการที่ 2 
ของกองสาธารณสุขไปติดต้ัง
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการ
ออกใบอนุญาตเพือ่ให้
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นสามารถใช้
งานระบบฐานข้อมูลได้ (ท าเป็น 
Server))

หน้าที่ 4 จาก 6



เอกสารประกอบการประชมุพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา
ครั้งที ่2/2560 วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559

กรณจีัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสาร 1

ที่ รายการ ข้อ ราคา DE ราคาอ้างอิง จ านวน วงเงนิรวม ความจ าเปน็/ลักษณะงาน มติที่ประชุมกลั่นกรอง
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ขาด
11. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณฯ์ลฯ 120,000

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับส านักงาน* 10 16,000 16,000 1 16,000 ใช้ในงานธรุการ
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกวา่

 18.5 นิ้ว)
9 29,000 29,000 3 87,000 - กองช่างใช้ในงานช่าง

-กองคลัง ใช้ในงานพสัดุ การเงิน บญัชี

3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 49 17,000 17,000 1 17,000

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดขนุน
12. โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องส ารองไฟฟ้า 203,100

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล* 11 21,000 21,000 5 105,000
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 8 22,000 22,000 2 44,000
3 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30หน้า/นาท)ี 42 7,900 7,900 3 23,700
4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 58 3,200 3,200 1 3,200
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 9 29,000 29,000 1 29,000
6 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 49 17,000 17,000 1 17,000

องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม
13. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม 177,400

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 8 22,000 22,000 4 88,000
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล* 11 21,000 21,000 1 21,000
3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน* 10 16,000 16,000 1 16,000
4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 7 16,000 16,000 1 16,000

5 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว 56 3,300 3,300 1 3,300
6 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18หน้า/นาท)ี 41 3,300 3,300 1 3,300
7 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 49 17,000 17,000 1 17,000
8 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 58 3,200 3,200 4 12,800

เพื่อใช้ในการประมวลผล จัดท าเอกสาร 
สืบค้นข้อมูล จัดท ารายงาน

รายการที่ 1ปรับลดเปน็
คอมพวิเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน และรายการที่ 
2ปรับลดเปน็คอมพวิเตอร์
โน้ตบุ้คส าหรับส านักงาน

- รายการที่ 2 ปรับลดเป็น
คอมพิวเตอร์แบบส านักงาน
- ท าคกก.มท.01เพิ่ม

รายการที่ 1 , 2, 5ปรับ
เปน็คอมพวิเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน

ใช้ส าหรับบนัทกึบญัชีระบบ e-laas
บนัทกึข้อมูล e GP
จัดท าเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารเบกิจ่ายเงิน

หน้าที่ 5 จาก 6



เอกสารประกอบการประชมุพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา
ครั้งที ่2/2560 วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559

กรณจีัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสาร 1

ที่ รายการ ข้อ ราคา DE ราคาอ้างอิง จ านวน วงเงนิรวม ความจ าเปน็/ลักษณะงาน มติที่ประชุมกลั่นกรอง
ส านักงานจังหวัดสงขลา
14. โครงการพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดสงขลาเชื่อมโยงระบบ CCTV ส าหรับการตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณหา้แยกเกาะยอ210,000

1 พฒันาเวบ็ไซต์จังหวดัสงขลาเชื่อมโยงระบบ CCTV 120,120 1 120,120

2 กล้องวงจรปดิ DS-2CD1202-I3 (POE) + BRACKET ความคมชัด 1 ล้าน 
(HD)+Adapter 2 amp 12 V

5,350 4 21,400

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 850 VA/350Watt 2,675 2 5,350

4 ทอ่และรางพร้อมอุปกรณ์จับยึด+BOXกันน้ า,RJ45,ปล๊ักตัวเมีย 6,688 4 26,750
5 ตู้Cabinet outdoor Steel พร้อมรางไฟ outlet,พดัลม 7,490 2 14,980
6 ค่าแรง 21,400 1 21,400

A=120,120
B=150,335
C=139,100

A=5,350
B=6,500
C=6,980

WEB=3,400

A=2,675
B=5,100
C=7,900

WEB=3,500

เหน็ชอบในหลักการ
เบื้องต้นและน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ

หน้าที่ 6 จาก 6




