
รายงานการประชุม 
คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งที่ 2/2561 
วันที ่12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.๓๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประธาน 
2. นายวิจารณ์ แจ้งสว่าง  แทน นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผอ.ศูนย์เทคโนฯ เขต 12 สงขลา 
3. นายกนกพล เมืองรักษ์  แทน ผศ.ยงยุธ สุจิโต 
4. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
5. นายสุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
6. นางพรทิพย์ ปาณศรี  ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา 
7. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา  ติดราชการ 
2. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ติดราชการ 
3. นายจตุพร ชูช่วย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ. 
4. นางหฤทัย แก้วพลงาม ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
5. นางทิพยรัตน์ เรืองมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครสงขลา 
6. นายชารีฟ เจ๊ะแอ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักงานจังหวัดสงขลา ลา 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายพาสันติ์ เหมะรักษ์  เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
2. นายสาอูดีน หะหนัง  อบต.สะกอม 
3. น.ส.อุไรวรรณ แก้วผา  เทศบาลต าบลคูเต่า 
4. ธีร์วศิษฐ์ สายสายทรากอ  อบต.ตลิ่งชัน 
5. นายศุภวิติ เทวรักษ์  อบต.สะกอม 
6. น.ส.สุไหนล๊ะ เหล็มม๊า  อบต.สะกอม 
7. นายมนตรี ทีปษ์รังกูล  อบต.สะกอม 
8. นายหวันดาวุด และหมัน  อบต.สะกอม 
9. นายทิวากร สัมมาสุข  อบจ.สงขลา 
10. น.ส.รุ่งทิวา รุ่งรัตน์  อบจ.สงขลา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีคณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 4 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย     

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
    ผลการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  

2560 และการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  
2560 สรุปได้ดังนี้ 
- หน่วยงานเสนอโครงการ จ านวน 6 โครงการ และเสนอเพ่ิมเติม 1 โครงการ 
- อนุมัติโครงการ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 674,800 บาท 

2. โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT งบประมาณ 241,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ชุดอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT) งบประมาณ 
867,600 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE ขนาด 5 ช่อง งบประมาณ 
3,210 บาท ของเทศบาลต าบลคูเต่า 

5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดส านักงานเทศบาลต าบลพะวง งบประมาณ 494,000 บาท 

- น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป  จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี งบประมาณ 2,447,400 บาท ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
2. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยต าบลพะตง 

งบประมาณ 499,900 บาท ของเทศบาลต าบลพะตง 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

งบประมาณ 159,200 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม 

คณะท างานฯ  ให้ข้อสังเกตว่าหน่วยงานมีภารกิจนอกสถานที่เพียงใดจึงจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 
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2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลคูเต่า งบประมาณ 134,700 บาท  

มติที่ประชุม - เอกสารประกอบการพิจารณาให้ลงนามก ากับทุกหน้า และเครื่องส ารองไฟฟ้า ในแบบ       
คกก.มท. 01 ให้ระบุเป็น เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA และให้ข้อสังเกตว่าหน่วยงานมี
ภารกิจนอกสถานที่เพียงใดจึงจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 

   - ให้แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 225,900 
บาท ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

มติที่ประชุม  - ให้ระบุลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผลให้ชัดเจน 
- ให้แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
งบประมาณ 4,538,490 บาท  

มติที่ประชุม  น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 

5. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในต าบลชุมพล งบประมาณ 100,000 
บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล  

ผู้แทนอบต.ชุมพล อบต.ติดตั้งกล้อง CCTV ที่ศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ เพ่ือป้องกันขโมย และการท าลายทรัพย์สิน  

คณะท างานฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่อบต.เสนอ จะได้ภาพที่ไม่ชัด จึงเสนอให้อบต. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพียงศูนย์เดียว โดยเลือกศูนย์ที่มีความจ าเป็นก่อน ภายในวงเงิน 100,000 บาท โดยให้
พิจารณาใช้กล้องตามเกณฑ์ CCTV ข้อ 2 ราคา 33,000 บาท เครื่องบันทึกภาพ ตามข้อ 9 
ราคา 24,000 บาท เครื่องส ารองไฟฟ้า ตามเกณฑ์ข้อ 58 ราคา 2,800 บาท และ
จอโทรทัศน์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ส าหรับการพิจารณาจุดติดตั้งกล้องให้
ด าเนินการในลักษณะคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ 

6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณสี่แยกหน้าองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลิ่งชัน งบประมาณ 900,000 บาท  

มติที่ประชุม  - ให้อบต.ตรวจสอบว่าจุดที่จะติดตั้งกล้องมีหน่วยงานอื่นได้ด าเนินการแล้วหรือไม่ 
- ให้สืบราคาจากเว็บไซต์ แนบพิกัดจุดติดตั้งกล้อง แนบแผนผังติดตั้งกล้อง 
- โทรทัศน์ LED ขนาด 48 นิ้ว ราคาอ้างอิง คือ 23,000 บาท 
- ให้หน่วยงานทบทวนรายการ Hard disk ว่าควรจะมีหรือไม่ เนื่องจาก NVR ที่หน่วยงาน

เสนอมานั้นไม่มีช่องใส่ Hard disk เพ่ิม 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 600 VA ให้ปรับเป็น เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

ตามเกณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1.4 kVA ให้ทบทวนว่าจะจัดหาเป็นเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1 kVA หรือ 2 kVA ตามเกณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- ให้ทบทวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 48 Port ว่าควรจะจัดหาตามเกณฑ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ข้อ 12 ซึ่งมีขนาด 12 port หรือไม่ เพราะหน่วยงานติดตั้งกล้องจ านวน 8 ตัว 

- Media Converter ให้เปลี่ยนชื่อเป็น อุปกรณ์แปลงสัญญาณ 
- ให้แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของเทศบาล
ต าบลคูหาใต้ งบประมาณ 204,550 บาท  

ฝ่ายเลขานุการ  หน่วยงานขอแจ้งยกเลิกโครงการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- โครงการเพิ่มเติม 
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 

4,538,490 บาท 
2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี 2,376,880 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยต าบลพะตง งบประมาณ 393,500 บาท 
4. โครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ งบประมาณ 165,000 บาท ของศูนย์ด ารง

ธรรมจังหวัดสงขลา 
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 

164,700 บาท ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
6. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 102,600 บาท ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ  

จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 3 งบประมาณ 233,880 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

มติที่ประชุม  ประชุมพิจารณาโครงการเพิ่มเติมในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 


