
รายงานการประชุม 
คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งที่ 3/2561 
วันที ่14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.๓๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. ผศ.ยงยุธ สุจิโต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธาน 
2. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
3. นายวิจารณ์ แจ้งสว่าง  แทน นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผอ.ศูนย์เทคโนฯ เขต 12 สงขลา 
4. นายสุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
6. นางพรทิพย์ ปาณศรี  ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา 
7. นางทิพยรัตน์ เรืองมณี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครสงขลา 
8. นายชารีฟ เจ๊ะแอ   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักงานจังหวัดสงขลา 
9. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ติดราชการ 
2. นายจตุพร ชูช่วย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ. 
3. นางหฤทัย แก้วพลงาม ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ติดราชการ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายรุ่งโรจน์ และสุบ   ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
2. น.ส.พัชรกัณต์ มรรคโร   เทศบาลนครสงขลา 
3. นายอนุชา ทวะกร   เทศบาลนครหาดใหญ่ 
4. นางรงรอง ทองเที่ยง   เทศบาลนครหาดใหญ่ 
5. นางเบญจรัตน์ พูลสุข   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
6. นางทัศณียะ หมะและ   เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
7. นายไพศาล รัตนอาชาไนย  เทศบาลต าบลพะตง 
8. นายทิวากร สัมมาสุข   อบจ.สงขลา 
9. น.ส.รุ่งทิวา รุ่งรัตน์   อบจ.สงขลา 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ในปัจจุบันมีการใช้กล้องวงจรปิดอย่างแพร่หลาย แต่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ และ

ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลก าหนดมาก็เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีการน ากล้องวงจรปิดมาใช้งาน
ในลักษณะติดตามเหตุการณ์ คือ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงมาดูภาพจากล้องวงจรปิ ด           
แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดสามารถท าได้มากกว่านั้น คือ สามารถติดตาม      
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แจ้งเตือน ตรวจจับได้ทันท่วงที อย่างเช่น มีการตรวจจับใบหน้าบุคคลเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลคนร้ายเป็นต้น 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ตามท่ีคณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการ     
ไดจ้ัดท ารายงานการประชุม จ านวน 4 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย     

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ 

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

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ ดังนี้ 
  1) แบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน ฯ ข้อ 7 ให้ระบุระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ และข้อ 

11 ให้ระบุข้อมูลบุคลากรของเทศบาล 
 2) เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นระบบดิจิตัล เป็น Print Server ที่มีระบบการจัดการ 

User สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานของแต่ละ User ได้ คณะท างานฯ ให้ข้อสังเกตว่า 
เทศบาลควรจะใช้วิธีการเช่าซึ่งจะประหยัดกว่า และมีการดูแลที่ดีกว่า ซึ่งผู้แทนจากเทศบาล
แจ้งว่าเป็นความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการจัดซื้อมากกว่า ในส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ าเป็นต้องจัดหาตามความต้องการของผู้ใช้  

ทั้งนี้ คณะท างานฯ จึงมีมติให้แจ้งเวียนหน่วยงานให้พิจารณาเช่าเครื่องพริ้นเตอร์
แทนการซื้อ และให้ฝ่ายเลขานุการเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนแจ้งหน่วยงาน 

 3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด า ขนาดเล็กพร้อมกระเป๋าใส่ ให้แยกระหว่างพริ้นเตอร์และ
กระเป๋าเพราะกระเป๋าเป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ และคณะท างานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า เทศบาลมี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องมีพริ้นเตอร์แบบพกพก ซึ่งผู้แทนชี้แจงว่า น าไปใช้
ส าหรับงานนิติกร สืบสวนที่ท างานนอกสถานที่ด้วย คณะท างานฯ จึงเสนอแนะว่าควรจะถ่าย
เอกสารได้ด้วย 

 4) ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา และส่งเอกสาร
ฉบับแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 
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2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี 2,376,880 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา 

   โครงการของอบจ.สข. เป็นโครงการสืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะท างานมีความมติ ดังนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop มีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
ส าหรับงานประมวลผล ที่ DE ประกาศ อบจ.ควรปรับซื้อตามเกณฑ์ ที่ DE ประกาศ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานออกแบบและสื่อผสม มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Laptop แต่ราคาแตกต่างกันมาก อบจ.ควรแสดงรายละเอียดให้เห็นชัดเจนว่า 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น มีโปรแกรมส าหรับการออกแบบร่วมด้วย เป็นต้น คณะท างาน
กลั่นกรองฯ มีข้อเสนอแนะว่า หากอบจ.จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานด้านกราฟฟิค 
ควรให้ความส าคัญกับการ์ดจอ, RAM และ hard disk ซึ่งต้องทบทวนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ all in one มีความสามารถเพียงพอหรือไม่ 

ซึ่งผู้แทน อบจ.สข.รับข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ไปทบทวนอีกครั้ง และน าเข้าที่ประชุมใน
ครั้งนี้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop จ านวน 1 เครื่อง อบจ.สข. ปรับซื้อตามเกณฑ์ที่ DE 
ประกาศตามข้อ 11 ตามมติคณะท างานฯ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานออกแบบ
และสื่อผสม จ านวน 4 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop จ านวน 30 เครื่อง นั้น อบจ. 
ได้ท าตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 
2 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานออกแบบและสื่อผสม จ านวน 4 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Laptop จ านวน 30 เครื่อง และชี้แจงว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานออกแบบสื่อผสม 
เป็นเครื่อง Workstation ที่เหมาะส าหรับงานออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของ
อบจ.ที่จะให้บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบขั้นสูง เช่น การออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ส าหรับข้อแตกต่างอ่ืนๆ คือ มีหน่วยประมวลผลกลางที่ดีกว่า มีความเร็ว
กว่า มีหน่วยความจ าหลัก RAM สูงกว่า มีจอภาพที่มีคุณภาพสูงกว่า ซึ่งอบจ.ยืนยันจะจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานออกแบบและสื่อผสม จ านวน 4 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Laptop จ านวน 30 เครื่อง เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 

มติที่ประชุม  ส าหรับคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานออกแบบและสื่อผสม จ านวน 4 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Laptop จ านวน 30 เครื่อง ให้อบจ.สืบราคาที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ยี่ห้อ 
และส่งเอกสารฉบับแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยต าบลพะตง งบประมาณ 
393,500 บาท 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาใหม่ และน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 

4. โครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ งบประมาณ 165,000 บาท ของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  ไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
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5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 
164,700 บาท ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

มติที่ประชุม ลักษณะงานจะต้องสอดคล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจัดซื้อ ให้หน่วยงานแก้ไข
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

6. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 102,600 บาท ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 3 งบประมาณ 233,880 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

มติที่ประชุม  ปรับแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 


