
รายงานการประชุม 
คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งที่ 4/2561 
วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.๓๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายรุ่งโรจน์ และสุบ  ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา ประธาน 
2. นายพีระศักดิ์ ชูส่งแสง  แทน ผศ.ยงยุธ สุจิโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
3. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
4. นายวิจารณ์ แจ้งสว่าง  แทน นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผอ.ศูนย์เทคโนฯ เขต 12 สงขลา 
5. นายสุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
6. นางหฤทัย แก้วพลงาม  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
7. นางศิริพร ชูเกิด   ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา 
8. นายชารีฟ เจ๊ะแอ   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักงานจังหวัดสงขลา 
9. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ติดราชการ 
2. นายจตุพร ชูช่วย   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ลา 
4. นางทิพยรัตน์ เรืองมณี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครสงขลา 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายไพศาล รัตนธงไชย เทศบาลต าบลพะตง 
2. นางชื่นจิต เพชรประสมกูล เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
3. น.ส.พัชรกัณต์ มรรคโช เทศบาลนครสงขลา 
4. นางสุดาภรณ์ พรหมอินทร์ ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 
5. นางสาวธันชธร วรรัตน์พงค์กร เทศบาลต าบลเทพา 
6. นายทรงสิทธิ์ บุญสูง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 
7. นางสุภัทรชา กาญจนวิจิตร เทศบาลต าบลปากแตระ 
8. นางสางอาทิตยา ทองเส็น เทศบาลต าบลบ่อตรุ 
9. นายปรีดา รักษ์ทอง เทศบาลต าบลทุ่งลาน 
10. นางสาวสมจิต ผ่องใส เทศบาลต าบลคูหาใต้ 
11. นายทิวากร สัมมนาสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
12. นางสาวกิตติมา โดยหัด เทศบาลต าบลบ้านนา 
13. นางปทุม บัวอินทร์ เทศบาลเมืองคอหงส์ 
14. นายวิทวัส สหะวิริยะ เทศบาลเมืองคอหงส์ 
15. นางเมธินี จินเดหวา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก 
16. นายสิทธิชัย แก้วด า โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้องนอก 
17. นางสาวจันทิมันตุ์ เป็นสุข โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้องนอก 
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18. นางสาวธนนันท์ เสน่หานุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 
19. นางสาวสุชาดา สุขากรรม เทศบาลนครสงขลา 
20. นายปาณสาร คนพารักษ์ เทศบาลนครสงขลา 
21. นายมโนช มีปิด เทศบาลต าบลปากแตระ 
22. นายปราเมศ ชุมปกัมม์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
23. นางสาวสุมาลี แสงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เนื่องจากหัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลาเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯ และผู้อ านวยการ  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ รักษาการหัวหน้าส านักงาน ล าดับที่ 1 มีภารกิจการประชุม 
กระผมผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา รักษาการหัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา 
ล าดับที่ 2 จึงเป็นประธานการประชุมแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ตามท่ีคณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการ     
ไดจ้ัดท ารายงานการประชุม จ านวน 4 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย     

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

  ตามที่คณะท างานฯ จัดประชุมกลั่นกรองรายละเอียดโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในการประชุมครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2560 นั้น 

  คณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการ 13 โครงการ    
ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1) อนุมัติโครงการ จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสะกอม งบประมาณ 159,200 บาท 
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลคูเต่า งบประมาณ 

134,700 บาท 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาล

เมืองบ้านพรุ งบประมาณ 225,900 บาท 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 

งบประมาณ 4,534,890 บาท 
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- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณสี่แยกหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลิ่งชัน งบประมาณ 900,000 บาท 

- โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
งบประมาณ 2,376,880 บาท 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง งบประมาณ 164,700 บาท 

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
งบประมาณ 102,600 บาท 

2) ให้น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 3 โครงการ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของ

เทศบาลต าบลคูหาใต้ งบประมาณ 204,550 บาท 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยต าบลพะตง 

งบประมาณ 393,500 บาท 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

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

3) หน่วยงานสามารถจัดหาได้เองเนื่องจากงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท 
- โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในต าบลชุมพลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลชุมพล งบประมาณ 100,000 บาท 
4) ไม่อยู่ในอ านาจคณะกรรมการฯ 1 โครงการ 

- โครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
งบประมาณ 165,000 บาท 

5) เห็นชอบตามที่คณะท างานฯ เสนอในประเด็นให้หน่วยงานพิจารณาจัดหา
เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ด้วยวิธีการเช่าแทนการซื้อ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย งบประมาณ 348,900
  บาท เทศบาลต าบลพะตง 

ข้อสังเกตและ 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง รองรับ 
ข้อเสนอแนะของ ฮาร์ดดิสค์ขนาด 4 TB ที่หน่วยงานจัดหาเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 
คณะท างานฯ 2. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) มีรางไฟ และ   

พัดลมเป็นส่วนประกอบอยู่แล้ว มีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดหารางไฟ 12 Outlets และ
พัดลมอีก 2 ตัว 

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานปรับแก้ไขแบบคกก.มท.01 แก้ไขรายการอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ให้เป็น
อุปกรณ์อ่ืนๆ แก้ไขหน่วยวัดของทอง PVC ทั้ง 2 รายการ ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้
ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
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2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 168,800 บาท ของเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร  

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานแก้ไขราคาต่อหน่วยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้ งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2561     

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 3 งบประมาณ 35,000 บาท ของเทศบาลนคร
สงขลา  

มติที่ประชุม  ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One ให้จัดหาตามเกณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ข้อ 7  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ราคา 16,000 บาท และหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการจัดหาได้เอง เนื่องจากจัดซื้อตามเกณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ทุกรายการ และ
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

4. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณ 15,900 บาท ของ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

5. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเทพา งบประมาณ 107,300 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เทศบาลต าบลนา
ทับจัดหาเครื่องพิมพ์เช็คได้ในราคา 37,450 บาท ซึ่งเทศบาลต าบลเทพาควรจะจัดหาได้ใน
ราคาที่ใกล้เคียงกัน 

6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลแม่ทอม งบประมาณ 1,363,400 
บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 

มติที่ประชุม  - ให้หน่วยงานสืบราคาจาก 3 ร้าน 2 ยี่ห้อ กับ 1 เว็บไซต์ 
- ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ตู้ส าหรับ
เก็บอุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว ขนาด 27 U” 
- จัดท า Diagram 
- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ทั้งนี้ คณะท างานฯ ให้ข้อสังเกตว่า หน่วยงานจัดซื้อกล้อง จ านวน 6 ตัว และซื้ออุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ขนาด 16 ช่อง ซึ่งผู้แทนอบต.แม่ทอม ชี้แจงว่า จัดหาไว้รองรับ
อุปกรณ์ท่ีจะเพ่ิมเติมในอนาคต 
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7. โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากแตระ 
งบประมาณ 176,150 บาท 

มติที่ประชุม  - แบบรายงานการจัดหาฯ ข้อ 4.5-4.7 ให้ตัด ราคาออก 
- แบบคกก.มท.01 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) ให้แก้ไข
เป็น “อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง” 
- สาย Lan Cat 5e ให้ระบุจ านวนที่มีหน่วยเป็นเมตร 
- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

8. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลบ่อตรุ 
งบประมาณ 370,600 บาท 

มติที่ประชุม - เนื่องจากผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงว่าประสงค์จะจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ตามเกณฑ์ CCTV ข้อ 10 ราคา 64,000 
บาท โดยสามารถจัดหาได้ในราคา 25,000 บาท และคณะท างานฯได้สอบถามว่า 
หน่วยงานจัดหาจัดหาฮาร์ดดิสก์เพ่ิมเติมนั้นอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) จะสามารถรองรับได้หรือไม่ ซึ่งหน่วยงานได้ชี้แจงว่าจะตัดรายการ
ฮาร์ดดิสก์ออก คณะท างานฯจึงมีมติให้หน่วยงานตัดรายการฮาร์ดดิสก์ออก แล้วน าวงเงิน 
6,500 บาท ไปบวกเพ่ิมในรายการอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง ซึ่งจะเท่ากับ 31,500 บาท และให้หน่วยงานแก้ไขคุณสมบัติของ
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ในแบบ
รายงานการจัดหาฯ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ฯ CCTV 

 - แก้ไขระบบไฟฟ้าฯ จาก 13 จุด เป็น 7 จุด และแก้ไขราคารวมเป็น 5,600 บาท. 
 - ให้ระบบชนิดของสายน าสัญญาณ UTP เป็น “สายน าสัญญาณ UTP Cat 5e ชนิดภายนอก

แบบมีสลิง” 
 - จัดท าแบบรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ระบุพิกัดจุดติดตั้ง

กล้อง 
 - จัดท า Diagram การเชื่อมต่ออุปกรณ์ และแผนผังการติดตั้งกล้อง 

- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

9. โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ของเทศบาล
ต าบลทุ่งลาน งบประมาณ 500,154 บาท 

มติที่ประชุม  - ให้หน่วยงานจัดท า Diagram  
   - ใบเสนอราคาให้แสดงรายการให้ครบถ้วน 
   - ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณ 187,250 
บาท ของเทศบาลต าบลคูหาใต้ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ และน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 
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11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา งบประมาณ 
367,600 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ 
เขียนแบบฯ งบประมาณ 176,500 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

มติที่ประชุม  - ให้ระบุบุคลากรในข้อ 11 ของแบบรายงานการจัดหาฯ 
   - ให้แก้ไข “จ านวน” ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   

ในแบบรายงานการจัดหาฯ 
- แก้ไขราคาต่อหน่วยของเครื่องส ารองไฟฟ้าในแบบรายงานการจัดหาฯ และคกก.มท. 01 
- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

13. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา 
งบประมาณ 126,000 บาท 

มติที่ประชุม - ให้ลงนามก ากับเอกสารทุกหน้า ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ฯ งบประมาณ 135,700 บาท 
ของเทศบาลต าบลบ้านนา 

มติที่ประชุม - ในแบบคกก.มท. 01 แก้ไขเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 

   - ระบุลักษณะงานให้ชัดเจน 
   - ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

15. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองคอหงส์ งบประมาณ 
2,164,400 บาท 

มติที่ประชุม  - จัดท าแบบรายงานผลการจัดการะบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
   - ให้จัดท าแบบรายงานการจัดหาฯ 

- แบบคกก.มท. 01 อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) เป็น
อุปกรณ์อ่ืนๆ 
- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ทั้งนี้ คณะท างานฯ มีข้อสังเกตว่า รายการอุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์จับยึด และอ่ืนๆ และ
รายการค่าแรงติดตั้งมีราคาสูง 
 
 
 
 






