
รายงานการประชุม 
คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งที่ 4/2560 
วันที ่13 มิถุนายน 2560 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายไชยกิจ เหมพัฒน์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ประธาน 
2. นายวิจารณ์ แจ้งสว่าง  แทน นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผอ.ศูนย์เทคโนฯ เขต 12 สงขลา 
3. นายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง  แทน ผศ.ยุงยุธ สุจิโต 
4. นายจุตพร ชูช่วย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. นายสุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
6. นางหฤทัย แก้วพลงาม  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
7. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
8. นางพรทิพย์ ปาณศรี  ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา 
9. นางทิพยรัตน์ เรืองมณี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครสงขลา 
10. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว ผอ.ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ติดราชการ 
3. นายชารีฟ เจ๊ะแอ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายทิวากร สัมมาสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อบจ.สงขลา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน   เนื่องจากการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯครั้งที่  3/2560 เมื่อวันที่  23 

พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ อีกครั้ง ก่อนจะจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ต้องแก้ไข 
โดยเฉพาะโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งเป็นโครงการที่จ าเป็นในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีคณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 7 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย    

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2560 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้
หน่วยงานแก้ไขเอกสาร และน าเข้าที่ประชุมกลั่นกรองฯ อีกครั้ งก่อนประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ จ านวน 14 โครงการ ซึ่งมี 11 โครงการที่คณะท างานกลั่นกรอง
ต้องพิจารณารายละเอียดใหม่ และอีก 3 โครงการ เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
ซึ่งคณะท างานเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นแต่ให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง  รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เสนอเข้ามาใหม่) 
จ านวน 5 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม  1. โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 งบประมาณ 
152,364 บาท ของเทศบาลต าบลทุ่งลาน ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับส่งป้ายจราจร ความละเอียด 2.1 ล้าน ให้ปรับ
ราคาอ้างอิงเป็น 5,700 บาท + VAT 7% 

- จอ LED 18.5 นิ้ว ให้ปรับราคาอ้างอิงเป็น 3,841.3 บาท +VAT7% 
- เนื่องจากทั้ง 2 รายการ เมื่อรวม VAT 7% แล้ว ยังเป็นราคาต่ าสุดจากการสืบ

ราคา 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์  
- ให้หน่วยงานแก้ไขแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบคกก.มท. 01 ส่งให้ฝ่าย

เลขานุการ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

2. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่อ าเภอสทิงพระ สิงหนคร      
ควนเนียง และอ าเภอเมือง งบประมาณ 18,743,000 บาท ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้ 

- การก าหนดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือมีแหล่งก าเนิดในประเทศที่ก าหนดจะเป็นการ
Lock Spec หรือไม ่

- เครื่องสลับสัญญาณ Ethernet ผ่านสายใยแก้วน าแสง 24 ช่อง แก้ไขเป็น เครื่อง
สลับสัญญาณ Gigabit Ethernet ขนาด 10/100/100 จ านวน 24 ช่อง 
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- แก้ไขคุณสมบัติของ เครื่องสลับสัญญาณ Gigabit Ethernet ขนาด 10/100/100 
จ านวน 24 ช่อง เป็น ต้องมี Port แบบ Gigabit Ethernet แบบ RJ 45 ชนิด 
10/100/1000 

- เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย ขนาด 32 ช่อง มีราคาสูงเกินไป 
- ทั้งนี้ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีเอกสารแสดงพิกัดการติดตั้ง CCTV ที่ประชุม

จึงมีมติให้หน่วยงานเสนอโครงการใหม่ ในการประชุมครั้งต่อไป 
3. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 

งบประมาณ 705,800 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีเอกสารแสดงพิกัดการติดตั้ง CCTV  

4. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง งบประมาณ 1,862,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีเอกสารแสดงพิกัดการติดตั้ง CCTV  

5. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพื้นทีอ าเภอจะนะ งบประมาณ 
1,893,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีเอกสารแสดงพิกัดการติดตั้ง CCTV  

6. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่บันไดเลื่อนหน้า มอ. 
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ งบประมาณ 639,900 บาท 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีเอกสารแสดงพิกัดการติดตั้ง CCTV  

7. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่อ าเภอสะเดา งบประมาณ 
1,351,200 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีเอกสารแสดงพิกัดการติดตั้ง CCTV 

8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน (ระบบกล้อง CCTV) 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 160,000 บาท 
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- ให้หน่วยงานระบุ คุณสมบัติ จ านวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม ของอุปกรณ์    

แต่ละตัว ในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้านบาทฯ 
- ให้หน่วยงานจัดส่งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV 
- กล้อง Box ความละเอียด 700 TVL , หน่วยความจ าขนาด 2 TB , ตู้ RACK ขนาด 

6U , เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 850 VA และเครื่องบันทึกภาพส าหรับ 8 ช่อง     
ให้หน่วยงานแสดงรายละเอียดการค านวณราคา VAT7% + ค านวณราคาค่าขนส่ง 
+ ค านวณราคาค่าติดตั้ง และให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 

- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบ คกก.มท. 01 
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ พร้อมทั้งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 
20 มิถุนายน 2560 

9. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน (ระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สถานี 2 งบประมาณ 66,000 บาท ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- ให้หน่วยงานระบุ คุณสมบัติ จ านวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม ของอุปกรณ์    

แต่ละตัว ในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้านบาทฯ 
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- ให้หน่วยงานจัดส่งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 850 VA , เครื่องบันทึกภาพส าหรับ 8 ช่อง , กล้อง BOX 

ความละเอียด 700 TVL เลนส์ 3.6 mm. , หน่วยความจ า ขนาด 2 TB , ตู้ RACK 
ขนาด 6U ให้หน่วยงานแสดงรายละเอียดการค านวณราคา VAT7% + ค านวณ
ราคาค่าขนส่ง และให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานได้ค านวณค่า
ติดตั้งแยกเป็นหนึ่งรายการด้วย 

- ให้ตรวจสอบราคาจากจอ LED 18.5 นิ้ว ในแบบคกก.มท.01 
- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบ คกก.มท. 01 

ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ พร้อมทั้งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 
20 มิถุนายน 2560 

10. โครงการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
งบประมาณ 1,157,000 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- โปรแกรมบริหารจัดการวีดีโอสตรีมมิ่ง iRecord Media Center ต้องสืบราคาจาก   

3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ และใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
- อุปกรณ์ประมวลผลภาพเพ่ือการบันทึก และถ่ายทอดสด ใช้ราคา 198,000 บาท 

เป็นราคาอ้างอิง เนื่องจากเป็นราคาต่ าสุดจากการสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 
เว็บไซต์ 

- กล้อง ชนิด PTZ และ Auto Tracking ใช้ราคา 65,900 บาท เป็นราคาอ้างอิง 
เนื่องจากเปน็ราคาต่ าสุดจากการสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ 

- กล้องส าหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวผู้สอน ใช้ราคา 41,500 บาท เป็นราคาอ้างอิง 
เนื่องจากเป็นราคาต่ าสุดจากการสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ 

- กล้องความละเอียดสูงส าหรับบันทึกภาพ ใช้ราคา 9,500 บาท เป็นราคาอ้างอิง 
เนื่องจากเป็นราคาต่ าสุดจากการสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ 

- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบ คกก.มท. 01 
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับชีวาศรม (ระบบกล้องวงจรปิด) 
งบประมาณ 145,000 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- ให้หน่วยงานระบุ คุณสมบัติ จ านวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม ของอุปกรณ์    

แต่ละตัว ในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้านบาทฯ 
- ให้หน่วยงานจัดส่งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV 
- กล้อง Box ความละเอียด 700 TVL เลนส์ 3.6 mm. , หน่วยความจ าขนาด 2 TB 

, ตู้ RACK ขนาด 19 นิ้ว ให้หน่วยงานแสดงรายละเอียดการค านวณราคา VAT7% 
+ ค านวณราคาค่าขนส่ง และให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานได้
ค านวณค่าติดตั้งแยกเป็นหนึ่งรายการด้วย 

- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบ คกก.มท. 01 
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
 
 



๕ 
 

12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
งบประมาณ 408,500 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

13. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบประมาณ 1,140,500 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

14. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองสะเดา งบประมาณ 271,400 
บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (กิจกรรม
พัฒนาโปรแกรมและทดสอบระบบ Mobile Application) งบประมาณ 
9,000,000 บาท ของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา ทีป่ระชุมมีมต ิดังนี้ 
- ควรจะมี Logo กลุ่มจังหวัดด้วย เพราะเป็นโครงการกลุ่มจังหวัด 
- ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวได้ผ่านแอพลิเคชัน และสามารถ

ถ่ายภาพได้โดยแอพลิเคชัน 
- ระบบสามารถแจ้งเตือนได้ หากมีกิจกรรม หรือข่าวสารใหม่ๆ 
- การเผยแพร่ Application บน Apple Store มีค่าใช้จ่ายด้วยหรือไม่ 
- มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนผู้ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นไปใช้งานด้วย 
- เป็นโครงการต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ ปีละ 2 ครั้ง    

เป็นระยะเวลา 3 ปี  
- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบ คกก.มท. 01 

ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
16. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในศูนย์การเรียนรู้ต าบลเกาะสะบ้า งบประมาณ 

181,000 บาท ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- ตู้ RACK 19 นิ้ว ให้แก้ไขเป็น ตู้ RACK 19 นิ้ว 6U 
- Cisco Gigabit Switch ให้แก้ไขเป็น อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 

10/100/1000 จ านวน 26 Port 
- ให้สืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ 
- ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 

ตามเกณฑ์ DE ข้อ 28 ควรจะปรับเพ่ิมเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 14 ช่อง แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ DE ข้อ 29 จะได้สอดคล้องกับ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 10/100/1000 จ านวน 26 Port 

- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบ คกก.มท. 01 
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

17. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 137,100 บาท ของเทศบาลเมือง
ม่วงงาม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

18. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 338,500 บาท 
ของเทศบาลเมืองสิงหนคร ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
- ให้หน่วยงานระบุราคาอ้างอิงในแบบ คกก.มท. 01  
- แบบแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบคกก.มท. 01 ผู้บริหารต้องลงนามก ากับ
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