
รายงานการประชุม 
คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งที่ 5/2561 
วันที ่26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.๓๐ น. 

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

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

ประธาน 
2. นายวิจารณ์ แจ้งสว่าง  แทน นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผอ.ศูนย์เทคโนฯ เขต 12 สงขลา 
3. นายพีระศักดิ์ ชูส่งแสง  แทน ผศ.ยงยุธ สุจิโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
4. นางหฤทัย แก้วพลงาม  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
5. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
6. นางศิริพร ชูเกิด   แทน ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา 
7. นางทิพยรัตน์ เรืองมณ ี  เทศบาลนครสงขลา 
8. นายชารีฟ เจ๊ะแอ   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักงานจังหวัดสงขลา 
9. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
2. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ติดราชการ 
3. นายสุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. นายจตุพร ชูช่วย   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายมนิต นิลโมจน์  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
2. น.ส.ชุติมา แก้วค าแสง   เทศบาลนครหาดใหญ่ 
3. นางรงรอง ทองเที่ยง  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
4. น.ส.นฤมล สุธาประดิษฐ์  เทศบาลเมืองสิงหนคร 
5. นางสุทาสิณีย์ ครูอ าโพธิ์  เทศบาลเมืองสิงหนคร 
6. นางสีดา บุรินทร์โกชง  เทศบาลเมืองสิงหนคร 
7. นางกนกพิชญ์ กรรกานนทร์ เทศบาลเมืองสิงหนคร 
8. นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ  เทศบาลเมืองสิงหนคร 
9. นายจรัส มากสสวัสดิ์  ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
10. นางอมรรัตน์ ไผ่งาม  เทศบาลต าบลพะวง 
11. นางญาณิศา ไชยธาดา  เทศบาลต าบลพะวง 
12. นางลักขณา ไชยแก้ว  อบต.คลองหลา 
13. นายบันดิษฐ์ มุณีแนม  อบต.คลองหลา 
14. น.ส.ตรีนุช รัตนพันธุ์  เทศบาลต าบลพะตง 
15. นายอดุล บะเดหรี  อบต.นาหมอศรี 
16. นายสุธี สังข์ทอง   อบต.นาหมอศรี 
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17. น.ส.สมจิต ผ่องใส  เทศบาลต าบลคูหาใต้ 
18. นายพาสันติ์ เหมะรักษ์  เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
19. นายเพรียงพันธุ์ แก้วประดับ เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
20. นายสินชัย บุญช่วย  เทศบาลต าบลคลองแงะ 
21. น.ส.อาทิตยา ทองเส็น  เทศบาลต าบลบ่อตรุ 
22. น.ส.พงศ์เพ็ญ จูงศิริ  อบต.เขามีเกยีรติ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานคณะท างานกลั่นกรองฯ ติดภารกิจจึงมอบหมายให้กระผม ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นประธานการประชุมแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ตามที่คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติ ฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้ง
ที่ 4/2561 เมื่อวันที ่22 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายเลขานุการ     ได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 7 หน้า รายละเอียด
ตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย 

ผู้แทน อบต.แม่ทอมแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใน
รายการที่ 6 จากเดิม “นายทรงสิทธิ์ บุญสูง” แก้ไขเป็น “นายทรงศักดิ์ บุญที่สุด”    

ผู้แทน ผอ.กองแผนฯ อบจ.สข ขอแก้ไขรายการประชุมในหน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าประชุมใน
รายการที่ 7 จากเดิม “ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา” แก้ไขเป็น “แทน ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
อบจ.สงขลา” 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ    

ขั้นพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

มติที่ประชุม  ทราบ 

3.2 ในการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2561 หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 21 โครงการ มีมติดังนี้ 

มีมตเิห็นชอบในหลักการเบื้องต้น  จ านวน 4 โครงการ  
มีมีมติให้แก้ไขเอกสาร   จ านวน 15 โครงการ 
มีมติให้ทบทวนรายละเอียดโครงการ จ านวน 2 โครงการ (น าเข้าครั้งต่อไป) 

3.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 19 โครงการ มีมติดังนี้ 
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    มีมติอนุมัติโครงการ  จ านวน 16 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย งบประมาณ 
398,990บาท เทศบาลต าบลพะตง  

2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 168,800 บาท ของเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร  

3) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณ 15,900 บาท 
ของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

4) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเทพา งบประมาณ 107,300 บาท 
5) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลแม่ทอม งบประมาณ 

1,370,200 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 
6) โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากแตระ 

งบประมาณ 200,000 บาท 
7) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลบ่อตรุ 

งบประมาณ 370,600 บาท 
8) โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ของ

เทศบาลต าบลทุ่งลาน งบประมาณ 500,154 บาท 
9) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา งบประมาณ 

367,600 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
10) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ออกแบบ เขียนแบบฯ งบประมาณ 161,900 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 
11) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา 

งบประมาณ 126,000 บาท 
12) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ฯ งบประมาณ 117,700 บาท 

ของเทศบาลต าบลบ้านนา 
13) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ 2,164,400 บาท ของ

เทศบาลเมืองคอหงส์ 
14) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณ 6,450 ของ

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
15) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 248,500 บาท ของเทศบาล

ต าบลนาทับ 
16) โครงการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ งบประมาณ 409,200 บาท 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
    มีมติน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป  จ านวน 2 โครงการ ได้แก 

1) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ 606,000 บาท ของ
เทศบาลนครสงขลา 

2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณ 
187,250 บาท ของเทศบาลต าบลคูหาใต้ 
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    หน่วยงานสามารถจัดหาได้เอง จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 3 งบประมาณ 35,000 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

 ทั้งนี้  มีมติให้รวมโครงการของเทศบาลต าบลนาทับจาก 3 โครงการ เหลือ             
1 โครงการ จ านวนโครงการจึงลดลงจาก 21 โครงการ เหลือ 19 โครงการ 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่าง              

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ 
เดิมคณะกรรมการบริหารฯ ของจังหวัดสงขลาจะพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

หลังจากที่กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะประกาศในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือไม่ให้หน่วยงานต้องแก้ไข
เอกสารหลายครั้ง ซึ่งในระยะหลังกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเกณฑ์ใหม่ล่าช้าออกไป ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการตามก าหนดเวลาโดยไม่ต้องรอประกาศเกณฑ์ใหม่ โดยให้ระบุเป็นมติที่ประชุมว่า 
“หากมีการประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานฉบับใหม่ ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนปรับ
คุณลักษณะและราคาให้เป็นไปตามประกาศฉบับใหม่ โดยงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ และไม่
ต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง” เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาโครงการ และแก้ไขปัญหา
กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถจัดหาได้ทันในปีงบประมาณ ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานในการทบทวน
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับใหม ่

 จงึเรียนคณะท างานเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

4.2 หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 27 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ 

157,500 บาท ของเทศบาลต าบลคลองแงะ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขคุณสมบัติกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และแก้ไข 
แบบ คกก.มท.01 โดยในหัวข้อ “ข้อตามเกณฑ์...” เปลี่ยนจาก 3 (CCTV) แก้ไขเป็น 2 (CCTV) ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับ
แก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 219,500 บาท ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

 

 



๕ 
 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 112,300 บาท ของเทศบาลต าบลท่าช้าง
มติที่ประชุม  เนื่องจากรายการครุภัณฑ์เป็นอุปกรณ์เครือข่าย จึงให้หน่วยงานแก้ไขแบบรายงานการจัดหาฯ 
ข้อ 7 หัวข้อ ปัญหา/อุปสรรค ให้สอดคล้องกับครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการจัดหา และให้ลงนามก ากับทุกหน้า ทั้งนี้ ให้ส่ง
เอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 119,000 บาท ของ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

5. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 200,000บาท ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

6 โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล งบประมาณ 533,180 บาท ของ
เทศบาลเมืองพะตง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

7. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลต าบลเกาะแต้ว งบประมาณ 113,800 
บาท ของเทศบาลต าบลเกาะแต้ว 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  

8. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 226,800 บาท ของ
เทศบาลต าบลนาทวี  

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

9. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขต หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อตรุ 
งบประมาณ 370,600 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 

มติที่ประชุม  เครื่องส ารองไฟฟ้า อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่ายแบบ 8 ช่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch)  ขนาด 16 ช่อง ให้หน่วยงานปรับคุณลักษณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ส าหรับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ตรวจสอบคุณลักษณะให้ถูกต้อง ส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนื ออ านาจของคณะ
กรรมการฯ คณะท างานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะก าหนดคุณลักษณะให้มีการแข่งขันได้ในท้องตลาด ทั้งนี้ ให้ส่ง
เอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

   หน่วยงานได้หารือในประเด็นที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าควรจะ
ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางหรือไม่นั้น คณะท างานฯ มีมติว่า ในการด าเนินงานโครงการหน่วยงาน
ควรด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ถือประโยชน์
ของรัฐเป็นส าคัญ 
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10.โครงการส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลพะวง งบประมาณ 1,376,850 
บาท ของเทศบาลต าบลพะวง  

   ผู้แทนจากเทศบาลต าบลพะวงชี้แจงว่าเครื่องพิมพ์ Line Matrix Printer ใช้ส าหรับการพิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานที่ใช้ระบบทะเบียนราษฎร์ทั่วประเทศใช้เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ซึ่ง
ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์เป็นข้อมูลที่ต้องได้รับความปลอดภัยไม่ใช่ว่าเครื่องพิมพ์ชนิดไหนก็พิมพ์ได้ 

มติที่ประชุม  คณะท างานฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่า โปรแกรมทะเบียนราษฎร์มีการเขียน Software ให้ผูก
กับ Hardware ซึ่งหากมองในมุมมองธุรกิจ Margin (ก าไรขั้นต้น) จะสูงเกินไป อาจจะท าให้เกิดการแข่งขันได้น้อยใน
ท้องตลาด ทั้งนี้ คณะท างานฯ มีมติเห็นชอบหลักการในเบื้องต้น ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

11. โครงการจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 160,000 บาท ของเทศบาล
เมืองเขารูปช้าง  

มติที่ประชุม  ผู้แทนจากเทศบาลเมืองเขารูปช้างชี้แจงว่า กระดานอิเล็กทรอนิกส์ น าไปใช้ที่โรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ใช้ส าหรับห้องเรียนรวมเพ่ือรองรับการเรียน 3 ภาษา คณะท างานฯ จึงมีมติเห็นชอบหลักการ
ในเบื้องต้น ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

12. โครงการจัดหาระบบจัดการคลังข้อสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน งบประมาณ 
664,600 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

   ผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ชี้แจงว่าระบบการจัดการทดสอบเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและ
ระบบตรวจข้อสอบจากไฟล์ภาพกระดาษค าตอบเป็นการจ้างพัฒนาโปรแกรมโดยภาษา .NET สามารถท างานได้ทั้งแบบ 
Online และ Offline ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 1 เฮงเสียงสามัคคี มี Server แล้ว โดยโปรแกรมสามารถวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติได้ สามารถท าข้อสอบพร้อมกันได้ 500 User และทดสอบระหว่างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้ 

มติที่ประชุม  คณะท างานฯ มีข้อกังวลว่า ในอนาคตจะมีการน าโปรแกรมมาใช้งานหรือไม่ อีกอย่าง 
Content ข้อสอบมีหลายประเภท เช่น ข้อความ เสียง ภาพและเสียง เป็นต้น ระบบที่จะพัฒนาจะสามารถรองรับ 
Content ที่แตกต่างกันได้หรือไม่ ทั้งนี้ ในปัจจุบันที่โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน เช่น โปรแกรม LMS 
Module เป็นต้น คณะท างานฯ จึงมีมติให้หน่วยงานหา Reference เพ่ิมเติมว่ามีหน่วยงานใดได้จัดท าในลักษณะ
เดียวกันหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร ส าหรับรายการครุภัณฑ์อ่ืนที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางฯ นั้น ให้หน่วยงานปรับแก้ไข
คุณลักษณะ และการอ้างอิง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และในแบบรายงานฯ ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เนื้องาน การน ามาใช้ประโยชน์ ในข้อ 7, 9, 10 และ 11 รวมทั้งระบุลักษณะการจัดหา ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไข
จ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

13. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาอัจฉริยะ งบประมาณ 
2,769,300 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

   ผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ชี้แจงว่าโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการ
สอนเป็นโปรแกรมท่ีสามารถออก Certificate ให้กับนักเรียนได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก 
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มติที่ประชุม  คณะท างานฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า มีหลายโปรแกรมที่สามารถท างานได้ในลักษณะเดียวกัน และ
บางโปรแกรมจะแจกฟรีให้กับสถานศึกษา เช่น English Discovery, Speech ซึ่ง English Discovery เป็นโปรแกรมที่
รองรับทุกทักษะของ Toeic และ IELTS จึงมีมติให้หน่วยงานเปรียบเทียบราคาจากหลายยี่ห้อผลิตภัณฑ์ และส าหรับ
ครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ให้หน่วยงานปรับคุณสมบัติและราคา รวมทั้งการอ้างอิง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 และในแบบรายงานฯ ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้อธิบายเพ่ิมเติมในข้อ 7, 9, 10 และ 11 รวมทั้งระบุลักษณะการ
จัดหา ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

14. โครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ (ติดตั้งระบบเครือข่าย) งบประมาณ 
499,900 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

   ผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ชี้แจงว่า โรงเรียนเทศบาล 1 จะติดตั้งระบบเครือข่าย
ภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงระบบเดิมท่ีมีการเดินสานไม่เรียบร้อย 

มติที่ประชุม  คณะท างานฯ มีมตวิ่า หน่วยงานติด Access Point หลายตัวเพ่ือให้ครอบคลุมภายในบริเวณ
โรงเรียน และรองรับการใช้งานได้หลายคน แต่การติดตั้ง Access Point หลายตัวอาจจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหา หน่วยงาน
ควรพิจารณาน า Controller มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยอาจจะพิจารณาเลือก Access Point ที่สามารถบริหาร
จัดการ Controller ได้ผ่านระบบ Cloud ในการพิจารณาจุดติดตั้งให้ติดตั้งบริเวณ Public Area เช่น โรงอาหาร 
ห้องสมุด ห้องประชุม เป็นต้น และในการติดตั้งระบบเครือข่ายจะต้องพิจารณาเรื่องระบบ Authentication และการ
จัดเก็บ Log file ด้วย ในส่วนตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) ให้
หน่วยงานจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ปี พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ระบุเป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ส าหรับรายการครุภัณฑ์อ่ืนที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางฯ นั้น ให้หน่วยงานปรับแก้ไ ขคุณลักษณะ และการอ้างอิง       
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งตรวจสอบเงินงบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด 
ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

   นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังให้ข้อเสนอแนะส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
คณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานพิจารณาก าหนดคุณลักษณะให้สามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด และในการจัดท า TOR    
ต้องก าหนดให้มีการทดสอบสายสัญญาณ และพิมพ์รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับด้วย 

15. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 1,299,400 
บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี 

มติที่ประชุม  รายการครุภัณฑ์อ่ืนที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางฯ นั้น ให้หน่วยงานปรับแก้ไขคุณลักษณะ 
และการอ้างอิง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
จัดท าแบบคกก.มท.01 เพ่ิมเติม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.ict.songkhla.go.th ส าหรับตู้จัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว ให้หน่วยงานแนบเอกสารการสืบราคาจาก 3 ร้าน แตกต่างกัน 3 ยี่ห้อ และสืบ
ราคาจากเว็บไซต์ และใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง รวมทั้งแนบแคตตาลอกรายการของแต่ละร้านด้วย ในส่วน 
Diagram จะต้องมีกล้อง CCTV จ านวน 16 ตัว และต้องแสดงให้เห็นระยะทางในการเดินสาย ส าหรับ Diagram ที่ของ
ระบบ Wifi ไม่ต้องเขียนเนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ติดตั้งแบบ Wifi และจอทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว จะต้องจัดซื้อตาม

http://www.ict.songkhla.go.th/
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มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2561 

16. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณ 186,950 
บาท ของเทศบาลต าบลคูหาใต้ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานจัดท าแบบฟอร์มการรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ซึ่งอยู่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ CCTV ในส่วนรายการครุภัณฑ์ที่จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางฯ นั้น ให้
ตรวจสอบคุณลักษณะและราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ปี พ.ศ. 2561 ที่ประกาศ เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 ให้จัดท าผังการติดตั้งกล้อง CCTV ที่แสดงให้เห็นระยะทางการติดตั้งสาย ส าหรับการสืบราคาจาก 3 
ร้าน ให้หน่วยงานสืบราคาในภาพรวมทั้งโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  

นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังให้ข้อเสนอแนะส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
คณะกรรมการฯ โดยให้หน่วยงานพิจารณาก าหนดคุณลักษณะที่สามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด 

17. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขตพื้นที่อ าเภอระโนด 
อ าเภอกระแสสินธุ์ งบประมาณ 24,169,807 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานปรับแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ให้หน่วยงาน
ปรับใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ข้อ 7 ราคา 16,000 
บาท เนื่องจากหน่วยงานได้ชี้แจงคณะท างานฯ ว่าน าไปใช้ส าหรับดึงข้อมูลภาพแสดงเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับ
แก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังให้ข้อเสนอแนะส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
คณะกรรมการฯ โดยให้หน่วยงานพิจารณาปรับลดรายการอื่นๆท่ีมีความซ้ าซ้อน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

18. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขตพื้นที่อ าเภอ   
คลองหอยโข่ง งบประมาณ 9,742,382 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานปรับแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ให้หน่วยงาน
ปรับใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ข้อ 7 ราคา 16,000 
บาท เนื่องจากหน่วยงานได้ชี้แจงคณะท างานฯ ว่าน าไปใช้ส าหรับดึงข้อมูลภาพแสดงเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับ
แก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังให้ข้อเสนอแนะส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
คณะกรรมการฯ โดยให้หน่วยงานพิจารณาปรับลดรายการอื่นๆท่ีมีความซ้ าซ้อน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
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19. โครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 ต าบลคลองหลา 
งบประมาณ 416,220 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา 

มติที่ประชุม  อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย (PoE) ให้หน่วยงานก าหนดคุณสมบัติ เป็น “ช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า” เนื่องจากอุปกรณ์อ่ืนๆ หน่วยงาน
จัดหาแบบ 10/100/1000 และแบบรายงานการจัดหาฯ ไม่เกิน 5 ล้าน ให้ผู้บริหารลงนามเสนอ ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสาร
ฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจคณะกรรมการฯ โดยให้หน่วยงานก าหนดคุณลักษณะให้สามารถมีการแข่งขัน
ได้ในท้องตลาด 

20. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดส าหรับติดตั้งในต าบลเขามีเกียรติ 
งบประมาณ 416,220 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ 

มติที่ประชุม  แบบคกก.มท.01 ให้ลบข้อความ “คุณลักษณะพ้ืนฐาน” Switch 8 port ให้จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางฯ แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้แก้ไขจ านวน site เป็น 13 จุด และให้แนบ  
แคตตาลอกรายการ ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังให้ข้อเสนอแนะส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจคณะกรรมการฯ โดยให้หน่วยงาน
ทบทวนว่าจะใช้สาย Fiber Optic ขนาด 1 core หรือ 4 core เนื่องจากราคาไม่แตกต่างกันมาก แต่ ขนาด 4 core 
จะคุ้มค่ากว่าในด้านการติดตั้งและใช้งาน และให้ทบทวนคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้มีการแข่งขันได้ในท้องตลาด 

21. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ 472,750 บาท ของ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ 

มติที่ประชุม  แบบคกก.มท.01 กรณีตรงตามเกณฑ์ ให้แก้ไขข้อ จาก 59 เป็น 62 และแก้ไขราคา DE จาก 
5,800 เป็น 5,900 กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ให้ระบุ ร้าน ยี่ห้อ รุ่น ราคา และให้แก้ไขแบบรายงานผลการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุ Site เป็น 25 จุด ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้คณะท างานฯ ยังให้ข้อเสนอแนะส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
คณะกรรมการฯ โดยให้หน่วยงานก าหนดคุณลักษณะให้สามารถมีการแข่งขันได้ในท้องตลาด ส าหรับสายสัญญาณให้คิด
ค านวณเป็น จ านวนเมตร คูณ ราคาต่อเมตร 

22. โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด ของโรงเรียนเทศบาล 1 งบประมาณ 150,000 บาท 
ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ 
ปรับ Diagram โดยให้แยกเครื่องบันทึก ออกจาก Switch และแผนผังแสดงจุดติดตั้งกล้องให้ใส่หมายเลขจุดติดตั้งกล้อง 
ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
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23. โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 150,000 บาท 
ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ 
ปรับ Diagram โดยให้แยกเครื่องบันทึก ออกจาก Switch และแผนผังแสดงจุดติดตั้งกล้องให้ใส่หมายเลขจุดติดตั้งกล้อง 
ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

24. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร งบประมาณ
5,000,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ 
ส าหรับครุภัณฑ์ที่จัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ ให้ก าหนดคุณลักษณะที่สามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด และให้
ตรวจสอบวงเงินงบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ มีรายการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆอีกหรือไม่ เช่น มีค่าแรง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ส่ง
เอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

25. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง งบประมาณ 75,000 บาท ของ
เทศบาลเมืองสิงหนคร 

   หน่วยงานชี้แจงว่าส านักทะเบียนได้เปิดบริการเมื่อปี 2548 ใช้เครื่องพิมพ์ Line Matrix 
Printer มา 13 ปี ให้ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 ซ่อมแซมแล้ว และเสนอแนะให้เทศบาลจัดซื้อใหม่ เนื่องจากใช้มา
เป็นเวลานาน เครื่องเดิมท่ีใช้เป็นรุ่น P5 ซึ่งไม่มีอะไหล่เปลี่ยนแล้ว 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแนบแคตตาลอกให้ตรงกับรุ่นที่เสนอราคา ทั้งนี้  เนื่องจากเป็นการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Line Matrix Printer เหมือนกับเทศบาลต าบลพะวง คณะท างานฯ จึงได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าในการดูแล
หลังการขายเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้แทนจากเทศบาลให้รายละเอียดว่า ในส่วนของการ MA คิดเป็น 10% เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 
ส าหรับปีแรกจะอยู่ในระยะประกัน ส าหรับในกรณีที่เครื่องมีปัญหา จะมีช่างเทคนิคเข้ามาตรวจสอบภายใน 5 ชั่วโมง 
หากไม่สามารถใช้งานได้จะเปลี่ยนใหม่ให้ทันที โดยทางร้านมีศูนย์อยู่เกือบทุกจังหวัด ส าหรับจังหวัดสงขลาจะอยู่ที่ทาง
ไปสนามบิน คณะท างานฯ จึงเสนอแนะให้เทศบาลระบุรายละเอียดการดูแลหลังการขายลงในเงื่อนไขการจัดหาด้วย 

26. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 งบประมาณ 972,500 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

   หน่วยงานชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จ านวน 11 เครื่อง เพ่ือเป็นการจัดซื้อเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครู และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติม จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลเพ่ือจัดซื้อกระดานอัจฉริยะเพ่ิมเติมอีก จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนมีแนวความคิดที่จะลดความ
เหลื่อมล้ าในด้านการศึกษาของเด็ก และเล็งเห็นว่าเทศบาลได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ในด้านอ่ืนๆ แล้วควรจะพัฒนาด้าน
บุคลากรในพ้ืนที่โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศ 

มติที่ประชุม  โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน จะต้องได้รับการรับรองทางกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ให้ส่ง
เอกสารฉบับแกไ้ขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 



๑๑ 
 

27. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560 งบประมาณ 2,050,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน จะต้องได้รับการรับรองทางกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ให้ส่ง
เอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเสนอโครงการเพ่ิมเติม จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 
177,100 บาท ซึ่งเป็นการจัดหาชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 253 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม  คณะท างานฯ ในแบบรายงานการจัดหาฯ ไม่เกิน 5 ล้านบาท ในข้อ 6 ให้หน่วยงานระบุ
หน่วยงานที่จะน าชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 253 ชุด และในแบบคกก.มท.01 ในส่วน รวมจ านวนเงินส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ระบุจ านวนเงิน ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขจ านวน 1 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2561 

ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
ลงชื่อ       ผู้จดรายงานการประชุม   
      (นางสาวฉตัรนภา    ประกอบกิจ)            
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ    


