
รายงานการประชุม 
คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งที่ 6/2560 
วันที ่24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.๓๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดสงขลา 
2. นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช  ผอ.ศูนย์เทคโนฯ เขต 12 สงขลา 
3. นายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง  แทน ผศ.ยุงยุธ สุจิโต 
4. นายสุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. นางหฤทัย แก้วพลงาม  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
6. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
7. นางพรทิพย์ ปาณศรี  ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา 
8. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 
9. นายชารีฟ เจ๊ะแอ   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักงานจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ติดราชการ 
3. นายจตุพร ชูช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. นางทิพยรัตน์ เรืองมณี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครสงขลา 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายจิรวัฒน์ บ ารุงวงษ์ อบต.เขามีเกียรติ 
2. นายสินชัย บุญช่วย เทศบาลต าบลคลองแงะ 
3. นายบัณฑิต แซ่ลี่  เทศบาลต าบลคลองแงะ 
4. นางรงรอง ทองเที่ยง เทศบาลนครหาดใหญ่ 
5. นายอิทธิพล ไชยกาน เทศบาลนครหาดใหญ่ 
6. นางธนพร ปองผล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
7. น.ส.ธิดารัตน์ ดวงไข เทศบาลนครสงขลา 
8. น.ส.ทิภาพัฒน์ ประตูวนรี เทศบาลนครสงขลา 
9. น.ส.กาญจนา แก้วเอียด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
10. นายทิวากร สัมมาสุข อบจ.สข 
11. น.ส.เนตรชนก แก้วเจริญ อบต.เทพา 
12. นายเอกรัตน์ เจิมขวัญ อบต.เทพา 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

 

 



๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีคณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 4 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย     

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และปรับปรุง
ข้อความในแบบรายงานให้ชัดเจนขึ้น 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ประชุม
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงข้อความในแบบ
รายงานให้ชัดเจนขึ้น โดยมีสาระส าคัญคงเดิม ดังนี้ 

1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้เอง (มูลค่าไม่ เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในระดับจังหวัด โดย เพิ่มข้อ (5) ดังนี้ 
“กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อ
ปฏิบัติ เพิ่มเติม ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” 

2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดข้อ (1)      
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส านักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและราคา
มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด ... ดังนี้ “โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะน าประกอบการ
พิจารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” 

3) ปรับปรุงข้อความในแบบคกก.มท.01 และแบบคกก.มท.03 ให้ชัดเจนขึ้น โดยมี
สาระส าคัญคงเดิม ดังนี้ 

เดิม : กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ประกาศโดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ใหม่ : “กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอ่ืนประกาศ” 
เดิม : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ 
ใหม่ : “กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ หรือ

เกณฑ์ท่ีส่วนราชการอ่ืนประกาศก าหนด” 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.2 การประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ดังนี้ 

- หน่วยงานเสนอโครงการ    จ านวน 23 โครงการ 
- มีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น   จ านวน 5 โครงการ 
- แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ จ านวน 9 โครงการ 
- ไม่แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ จ านวน 4 โครงการ 
- มีมติให้น าเข้าที่ประชุมใหม่ในครั้งต่อไป  จ านวน 5 โครงการ 

- สรุปคณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติโครงการ จ านวน 14 โครงการ 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 โครงการสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน 5 โครงการ 
  1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 109,000 
บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าขาด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

  2) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขต หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อตรุ งบประมาณ 369,000 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 

มติที่ประชุม  - กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด 2 ล้านพิกเซล ให้แก้ไขราคาจัดหาเป็น 4,900 บาท 
เนื่องจากเป็นราคาต่ าสุดจากการเปรียบเทียบ 3 ร้านกับ 1 เว็บไซต์ 
- เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดพร้อมตัวเก็บบันทึก เนื่องจาก 3 ร้าน เสนอราคามาเท่ากัน 
ให้หน่วยงานระบุรุ่น ยี่ห้อ ที่สืบราคามา และให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 
- ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 20 ชุด ก่อนวันที่ 4 กันยายน 
2560 

ข้อเสนอแนะ  - การใช้สาย Coaxial จะเสี่ยงกรณีฟ้าผ่า ซึ่งจะท าให้เสียหายทั้งระบบ หน่วยงานควร
พิจารณาใช้สาย Fiber Optic แทน 

  3) โครงการจัดวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบกล้องวงจรปิด เทศบาล
ต าบลคลองแงะ งบประมาณ 700,000 บาท 

มติที่ประชุม  - ให้ระบุขนาดของสาย Fiber เป็น สายใยแก้วน าแสง ขนาด 12 core และ สายใยแก้วน า
แสง ขนาด 2 core 

 - กล่องเก็บสายใยแก้วน าแสงขนาด 6-24 Port เนื่องจากหน่วยงานแจ้งว่ามีกล้องเดิมอยู่แล้ว
และต้องการติดกล้องวงจรปิดใหม่เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาด จ านวน 3 ตัว จึงต้องการใช้ขนาด   
24 Port ดังนั้น ควรระบุเป็น กล่องเก็บสายใยแก้วน าแสง ขนาด 24 Port 

 - ให้หน่วยงานจัดท าผัง Network Diagram 
- ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2560 
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  4) โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง หมู่ที่ 3 บ้านส านัก
หว้า และหมู่ที่ 4 บ้านท่าโต้ งบประมาณ 190,700 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
มีเกียรติ 

มติที่ประชุม  - ให้หน่วยงานปรับแก้ไขในแบบรายงานการจัดหาไม่เกิน 5 ล้าน ระบุ สถานที่ติดตั้งเป็น    
หมู่ที่ 3 บ้านส านักหว้า แทน หมู่ที่ 3 ท่าโต้ 

ข้อเสนอแนะ - ผู้แทนหน่วยงานแจ้งว่าจุด monitor จะอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ของชุมชน เช่น 
อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน มีก าแพง ประตูปิดมิดชิด ซึ่งคณะท างานฯ มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรจัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง จัดเวรให้เจ้าหน้าที่หมั่นเข้าไปตรวจสอบกล้อง เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของกล้องวงจรปิดนั้น เน้นการเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ มากกว่าการตรวจสอบหลัง
เกิดเหตุ 
- ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2560 

  5) โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขตพื้นที่
อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอควนเนียง อ าเภอจะนะ อ าเภอ
เทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอสะเดา เทศบาลต าบลบางเหรียง และบันไดเลื่อนหน้ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งบประมาณ 34,760,000 บาท ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  - ให้หน่วยงานทบทวนรายการอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาว่าครบถ้วนตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
พร้อมทั้งทบทวนราคาของอุปกรณ์ทุกตัว และแนบแคตาลอกรายการ 

  - ให้หน่วยงานจัดท าแผนผังจุดติดตั้งกล้อง แผนผัง Network Diagram จ านวนกล้องต่อจุด 
 - แนบเอกสารการสืบราคาจากเว็บไซต์ 

 - ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 20 ชุด ก่อนวันที่ 4 กันยายน 
2560 พร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 

   4.2 โครงการที่เสนอเข้ามาใหม่ จ านวน 7 โครงการ 
1) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ ภายใน

ส านักงานเทศบาล งบประมาณ 1,598,774 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

มติที่ประชุม - เนื่องจากหน่วยงานแจ้งว่าเป็นโครงการเมื่อปี 2558 จึงจ าเป็นต้องปรับแก้ไขคุณลักษณะ
อุปกรณ์แต่ละตัวให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ ปี 2560 

 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบสี ชนิดคงที่ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอ่านป้ายทะเบียน 
ควรจัดหาตามเกณฑ์ CCTV ปีล่าสุด ในการเลือกกล้องวงจรปิดส าหรับอ่านป้ายทะเบียน ให้
หน่วยงานพิจารณาเลือกตามลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท 
ตามแนบท้ายประกาศของกระทรวงดิจิทัลฯ 

 - จอโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว ในแบบคกก.มท.01 ให้ปรับอยู่ในเกณฑ์ พร้อมทั้งระบุ 
“ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงบประมาณ”  

 - ตู้ RACK ขนาด 19 นิ้ว ให้ระบุเป็น ตู้ RACK 19 นิ้ว 12 U 
 - งานระบบสายสัญญาณ งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสายFiber ให้หน่วยงานแยก

ออกเป็น ค่าสาย ค่าแรง และอุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 



๕ 
 
 - Mirasys E308 48 License CCTV Server based NVR ให้แยกออกเป็น Server และ 

License โดย Server ควรพิจารณาจัดซื้อตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด 
 -  ให้หน่วยงานระบุจ านวนจุดติดตั้ง และพิกัดจุดติดตั้ง พร้อมทั้ง Network Diagram ของ

ระบบด้วย 
 - ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 20 ชุด ก่อนวันที่ 4 กันยายน 
2560 

2) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบประจ าที่และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
งบประมาณ 500,000 บาท ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  

มติที่ประชุม - ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 15 U ให้ระบุเป็น ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 
15 U 

 - ให้จัดท าผังการติดตั้งกล้อง CCTV  
ข้อเสนอแนะ - เนื่องจากหน่วยงานแจ้งว่าเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน ซึ่งตัวควบคุมและจอ

จะอยู่บริเวณห้องพักครู และโรงเรียนมีป้อมยามแล้วแต่อยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากร คณะ
ท างานฯ จึงมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานควรเดินสาย Monitor ไปยังป้อมยามด้วย จะได้เฝ้า
ระวัง โดยหากสามารถด าเนินการได้ในการจัดหาครั้งนี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่หาก
หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ในครั้งนี้ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 

 - ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2560 

3) โครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนคร
สงขลา งบประมาณ 160,500 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

ข้อเสนอแสะ - ควรตั้งชื่อให้มีความน่าสนใจ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
 - ควรจะท าเป็น Mobile Application จะมีประโยชน์มากกว่าการท าเป็น Web based 

เพราะในปัจจุบันประชาชนใช้ application ผ่านมือถือ มากกว่าการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งหาก
หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้ในเฟสนี้ ควรพิจารณาด าเนินการในเฟสต่อไป 

4) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนและสถานที่ส าคัญ งบประมาณ 
880,000 บาท ของเทศบาลเมืองสะเดา 

มติที่ประชุม - ท าแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้านเพ่ิมเติม 
 - ให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
 - โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด ต้องสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ 

และใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง พร้อมแนบเอกสารการสืบราคา 
 - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 - แนบแผนผัง Network Diagram ระบุจ านวนกล้องต่อจุด 
 - เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ท าแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน ประกอบกับไม่แนบคุณลักษณะของ

อุปกรณ์แต่ละตัว คณะท างานฯ จึงไม่สามารถพิจารณาได้ จึงมีมติให้น าเข้าที่ประชุมครั้ง
คณะท างานฯ ใหม่ในครั้งต่อไป 






