
รายงานการประชุม 
คณะทำงานกลัน่กรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งท่ี 7/2561 
วันท่ี 4 กันยายน 2561 เวลา 09.๓๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ประธาน 
2. นายวิจารณ์ แจ้งสว่าง  แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 12 สงขลา 
3. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
4. นางหฤทัย แก้วพลงาม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสงขลา 
5. นายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง  แทน ผศ.ยงยุธ สุจิโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
6. นางศิริพร ชูเกิด   แทน ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา 
7. นางทิพยรัตน์ เรืองมณี  เทศบาลนครสงขลา 
8. นายชารีฟ เจ๊ะแอ  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักงานจังหวัดสงขลา 
9. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว  ผอ.สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ติดราชการ 
2. นายจตุพร ชูช่วย   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. นายสุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ติดราชการ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายประเสริฐ เสริมสุข  อบต.สำนักแต้ว 
2. นายบัณฑิต ธรรมศาสตร์  เทศบาลตำบลจะนะ 
3. นายอาลี เหล๊ะเห็ม  เทศบาลตำบลจะนะ 
4. น.ส.อรอินทร์ บุตรทอง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสงขลา 
5. นายสาโรจน์ โต๊ะกะหรีม  เทศบาลตำบลนาทับ 
6. น.ส.อาทิตยา ทองเส็ม  เทศบาลตำบลบ่อตรุ 
7. นายมนิต แสงประสิทธ์ิ  เทศบาลตำบลบ่อตรุ 
8. ว่าที่ร.ต.ชาญยุทธ สุกเรือง  เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย 
9. น.ส.ปิยธิดา ด้ายทอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
10. นางจันทา ธรรมดา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลามีภารกิจจึงมอบผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ         
เป็นประธานการประชุมแทน 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ตามที่คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการ     
ไดจ้ัดทำรายงานการประชุม จำนวน 7 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

ในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 โครงการ มีมติดังนี้ 

มีมตเิห็นชอบในหลักการเบื้องต้น  จำนวน 6 โครงการ  
มีมีมติให้แก้ไขเอกสาร   จำนวน 16 โครงการ 

มติท่ีประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 หน่วยงานแก้ไขโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 โครงการ ดังนี ้
   1) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุด ฯ งบประมาณท้ังโครงการ 
972,000 บาท ขององค์การบริหารสว่นตำบลสำนกัแต้ว รายละเอียดตามเอกสาร 1 

มติท่ีประชุม  - ในแบบรายงานฯ ไม่เกิน 5 ล้าน หน้า 5 รายการที่ 7 ให้ระบุจำนวนแกน (Core) ของสาย 
Fiber และให้คำนวณระยะสายให้สอดคล้องกับระยะทาง 
   - ในแบบรายงานฯ ไม่เกิน 5 ล้าน หน้าที่ 5 รายการที่ 8 ให้ระบุประเภทของสายนำสัญญาณ
ว่าเป็น Cat5 หรือ Cat6 และให้คำนวณระยะสายให้สอดคล้องกับระยะทาง 
   - ในแบบรายงานฯ ไม่เกิน 5 ล้าน หน้าที่  5 รายการที่ 10 ให้แจกแจงรายละเอียดของ
อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง พร้อมแจกแจงราคาของแต่ละรายการ 
   ทั้งนี้ให้ตรวจสอบแบบ คกก.มท. 01 ให้สอดคล้องกับรายการที่แก้ไขด้วย และให้ส่งเอกสาร
ฉบับแก้ไขภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 หากพ้นกำหนดจะต้องนำเข้าทีประชุมครั้งต่อไป 

   2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลง่เรียนรู ้จัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์การเรยีนรูเ้ทคโนโลยี 
งบประมาณทั้งโครงการ 1,630,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสาร 2 

มติท่ีประชุม  ให้เทียบราคาต่ำสุดจาก 3 ร้าน และนำรุ่นที่ได้ไปสืบราคาจากเว็บไซต์ และแนบแคตตาลอก
รายการให้ชัดเจน และให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 หากพ้นกำหนดจะต้องนำเข้าทีประชุม
ครั้งต่อไป  
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   3) โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ
ท้ังโครงการ 474,652 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสาร 3 

มติท่ีประชุม  - แบบรายงานฯ ไม่เกิน 5 ล้าน คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและสื่อผสม ให้ลบข้อความ 
เกณฑ์ราคากลางฯ ออก และข้อ 33 ลบตัวเลข 12 ออก ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 
หากพ้นกำหนดจะต้องนำเข้าทีประชุมครั้งต่อไป 

   4) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบแท็งค์หมึก (Ink Thank Printer) งบประมาณท้ัง
โครงการ 13,350 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสาร 4 

มติท่ีประชุม  - ให้ระบุเหตุผลความจำเป็น 
   - ให้หน่วยงานสืบราคาสินค้าโดยมีคุณสมบัติเดียวกัน 
   - ให้ส่งเอกสารฉบับแก้ไขภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 หากพ้นกำหนดจะต้องนำเข้าที
ประชุมครั้งต่อไป 

   5) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง งบประมาณท้ังโครงการ 125,000 
บาท ของเทศบาลตำบลบ่อตรุ รายละเอียดตามเอกสาร 5 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

   6) โครงการจัดซื้และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
งบประมาณท้ังโครงการ 3,685,750 บาท ของเทศบาลตำบลนาทับ 

มติท่ีประชุม  - แก้ไขจำนวนแกน (Core) ของสาย Fiber  
   - แบบคกก.มท.01 แก้ไข ราคาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้ส่งเอกสารฉบับ
แก้ไขภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 หากพ้นกำหนดจะต้องนำเข้าทีประชุมครั้งต่อไป 

   7) โครงการจัดทำป้ายประชาสมัพันธ์ จอภาพ LED ของเทศบาลตำบลจะนะ งบประมาณ
ท้ังโครงการ 5,000,000 บาท 

มติท่ีประชุม  เนื่องจากเทศบาลต้องการทำป้าย LED ขนาด 4 เมตร x  9 เมตร มีเสาเดี่ยวสูง 6 เมตรจาก
พื้นที่ถึงฐานล่าง ติดตั้งที่แยกไฟแดง บริเวณร้านสะดวกซื้อ ภายในเขตเทศบาล ซึ่งคณะทำงานฯมีข้อกังวัลว่า ป้ายมี
ขนาดใหญ่ ประมาณตึก 3 ช้ัน มีเสาเพียงต้นเดียวรับน้ำหนักจะมีความปลอดภัยหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในบริเวณพื้นที่จุดติดต้ังหรอืไม่ รวมทั้งการที่ติดตั้งป้ายขนาดใหญ่จะมีมุมมองทีส่ามารถมองเหน็ได้ในบริเวณโย
รอบหรือไม่ ซึ่งผู้แทนเทศบาลได้ช้ีแจงว่าเดิมจะติดตั้งในเขตทางหลวงแต่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากจะส่งผลต่อทัศนวิสัย
ในการขับข่ี จึงเปลี่ยนจุดติดตั้งใหม่ภายในเขตเทศบาล คณะทำงานฯ จึงมีมติให้เทศบาลทบทวนโครงการ โดยให้
คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า และความปลอดภัยเป็นสำคัญ สำหรับกรณีที่ได้รับการสนับสนุนงบจากการไฟฟ้าส่วน
หนึ่งนั้นให้หารือกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

 

 






