
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 3/2560 วันที ่3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 

-------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา  ประธาน 

2. นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์  แทน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่  
3. ผศ.ยงยุธ สุจิโต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
5. นางกรองกาญจ์ นิลมณี  แทน ปลัดจังหวัดสงขลา 
6. นายอาคม ประสมสุข  แทน พัฒนาการจังหวัดสงขลา 
7. นายศาสตรา เขาเจริญ  แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
9. นายหฤทัย แก้วพลงาม  แทน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
10. น.ส.ณัติยาภรณ์ มุ่งมี  แทน สถิติจังหวัดสงขลา 
11. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
12. นายอนุชา ทวะการ  แทน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
13. นายกิตติชัย เพ็ชรศรีเงิน  แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
14. น.ส.ฉัตรนภา ประกอบกิจ  แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
2. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาได้
ประชุม เ พ่ือ พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงานในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน    
7 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้าย 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

1. กระทรวงมหาดไทยสรุปการปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางฯ ประจ าปี 2560        
ที่ปรับจากปี 2559 พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

1.1 สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางฯ ประจ าปี 2560  โดยมี
รายการครุภัณฑ์ที่มีราคากลางเพ่ิมขึ้น จ านวน 6 รายการ ราคากลางลดลง จ านวน          
17 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

1.2 การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ
ก าหนดฉบับล่าสุด ทั้งนี้ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะฯตั้งแต่วันที่ประกาศ 

1.2.1 กรณีโครงการอยู่ ในระห ว่างการพิจารณา คณะ
กรรมการฯสามารถใช้ดุลยพินิจที่จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามประกาศฉบับ
ล่าสุดได้ 

1.2.2 กรณีโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
แล้ว คุณลักษณะที่ผ่านความเห็นชอบเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าภายในราคาที่ก าหนด เมื่อมี
ประกาศเผยแพร่ออกมาใหม่ หน่วยด าเนินการต้องพิจารณาทบทวนคุณลักษณะพื้นฐาน
และราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับประกาศฉบับล่าสุด และก าชับให้หน่วยจัดหาพิจารณา
ด าเนินการในส่วนของงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ค านึงถึ งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์
ราชการเป็นหลัก 

1.3 กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางฯ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการค านวณราคา
อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตามเอกสาร 1 
 
เรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

2. กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

2.1 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสนอโครงการให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา     
โดยต้องผ่านคณะกรรมการฯระดับจังหวัดก่อน 

2.2 คณะกรรมการบริหารและจั ดหาระบบคอมพิว เตอร์ ของ
กระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท (เฉพาะวงเงินส่วนที่เป็น
คอมพิวเตอร์) 
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2.3 คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาโครงการ
เฉพาะในส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์  เช่น จอภาพ
แสดงผล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เชื่อมต่อ
กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ ไม่พิจารณาในส่วนที่
เป็นอุปกรณ์อ่ืน เช่น เสาติดตั้งกล้อง สายFiber optic แต่หน่วยงานต้องเสนอในภาพรวมทั้ง
โครงการ 

2.4 การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตาม
เกณฑ์ฯ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ กรณีจ าเป็นต้องใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน รายละเอียดตามเอกสาร 2 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3. จังหวัดสงขลาเสนอโครงการติดตั้ง CCTV และระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ
เขตเมือ งหาดใหญ่  งบประมาณ 65 ล้ านบาท ให้คณะกรรมการบริหารฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ราคาซอฟแวร์และราคากล้อง CCTV ที่จังหวัดเสนอมีราคาสูงเกินไป ให้ปรับลดรายละเอียด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/25560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการทั้ง 9 โครงการ ตามมติคณะท างานฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3 
 ส าหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน
ของเทศบาลเมืองควนลัง งบประมาณ 569,000 บาท นั้น คณะกรรมการบริหารฯ มีมติ     
ให้เทศบาลปรับลดราคาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษขนาด A1 จากราคา 
60,000 บาท เป็นราคา 49,500 บาท โดยให้เทศบาลจัดส่งเอกสารฉบับแก้ไขภายในวันที่ 
6 มีนาคม 2560 ซึ่งเทศบาลได้แก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการบริหารฯ และจัดส่ง
เอกสารภายในก าหนดเวลา จึงอนุมัติโครงการดังกล่าวของเทศบาลเมืองควนลัง ตั้งแต่วันที่   
6 มีนาคม 2560 
 
เรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

1. ฝ่ายเลขานุการขอหารือ ดังนี้ 
1.1. กรณีหน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานที่กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด ให้หน่วยงานจัดท าเอกสารประกอบการ
พิจารณา จ านวน 1 ชุด ให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 

1.2. กรณีหน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบกล้องวงจรปิด CCTV        
นอกเหนือเกณฑ์ราคากลางให้หน่วยงานจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา 
จ านวน 15 ชุด ให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ และเชิญ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการในการประชุมคณะท างานกลั่นกรอง
ฯ ทั้งนี้ ส าหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้แนบพิกัดจุดติดตั้งกล้องตาม
ข้อก าหนดของกระทรวงดิจิทัลฯ ด้วย 
 
เรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  กรณีข้อ 1.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด CCTV ที่มี
มูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาท ที่จัดซื้อนอกเหนือเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานที่
กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด ให้หน่วยงานจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 15 ชุด 
ให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า และให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ในการ
ประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ 

 
2. พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้อง CCTV ที่มีมูลค่าไม่เกิน 

10 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะท างานกลั่นกรองฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2560 เมื่อวันที่    
23 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 จากการ
ประชุมทั้ง 2 ครั้ง สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้ 

- หน่วยงานเสนอโครงการ    จ านวน 36 โครงการ 
- มีมติให้ถอนโครงการ     จ านวน 1 โครงการ 
- มีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น   จ านวน 20 โครงการ 
- มีมติให้แก้ไขเอกสาร     จ านวน 9 โครงการ 

o แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ จ านวน 4 โครงการ 
o ไม่แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ จ านวน 5 โครงการ 

- มีมติให้น าเข้าที่ประชุมใหม่ในครั้งต่อไป  จ านวน 6 โครงการ 
มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

 

2.1. มีมติให้ถอนโครงการ จ านวน 1 โครงการ เนื่องจากหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการจัดหาได้เองตามหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข 0017.2/ว 5858 ลง
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในโครงการหาดใหญ่ชีวาศรม ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
งบประมาณ 66,600 บาท ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งหน่วยงานแล้ว 
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2.2. มีมติเห็นชอบในหลักการ จ านวน 20 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแค งบประมาณ 281,700 บาท 
2) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม งบประมาณ 161,100 บาท 
3) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที ่3,4,5 ต าบลทุ่งใหญ่ งบประมาณ 

758,100 บาท 
4) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลท่าช้าง งบประมาณ 35,000 บาท 
5) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ อบต.เกาะใหญ่ 

งบประมาณ 8,000 บาท 
6) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลเมืองก าแพงเพชร งบประมาณ 

149,900 บาท 
7) โครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 ในส านักงานที่ดินอ าเภอ 

ส าหรับระบบบริการประชาชนขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินต่าง
ส านักงานที่ดิน งบประมาณ 80,000 บาท 

8) โครงการจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (กระดานอัจฉริยะ) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปลักหนู งบประมาณ 200,000 บาท 

9) โครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
งบประมาณ 120,600 บาท 

10) โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา งบประมาณ 1,349,270 บาท 

11) โครงการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยติดตั้งโปรแกรม Antivirus งบประมาณ 
350,000 บาท 

12) โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อน งบประมาณ 1,000,500 บาท 

13) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลแม่ทอม งบประมาณ 
1,500,000 บาท 

14) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะพานไม้แก่น งบประมาณ 106,700 บาท 

15) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานระดับมัธยมศึกษา ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 795,400 บาท 

16) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 117,300 บาท 

17) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
งบประมาณ 408,500 บาท 

18) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ของเทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 1,140,500 บาท 
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19) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองสะเดา งบประมาณ 
271,400 บาท 

20) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลเมืองม่วงงาม งบประมาณ 
137,100 บาท 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

2.3. แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 338,500 

บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร คณะท างานกลั่นกรองฯ มีมติให้ผู้บริหาร
หน่วยงานลงนามก ากับเอกสารทุกหน้า และหน่วยงานได้แก้ไขรายละเอียด
ตามมติคณะท างานฯ แล้ว 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

2) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ งบประมาณ 666,800 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 
คณะท างานกลั่นกรองฯ มีมติให้หน่วยงานระบุราคาอ้างอิงในคกก.มท. 01 
และให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า ซึ่ งหน่วยงานได้แก้ ไขตามมติ
คณะท างานกลั่นกรองฯ แล้ว 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

3) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ งบประมาณ 
181,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า คณะท างาน
กลั่นกรองฯ มีมติให้หน่วยงานแก้ไข 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 ควรจะปรับเพ่ิมเป็นอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ DE ข้อ 29    
จะ ได้ ส อดคล้ อ งกั บ  อุ ปก รณ์ ก ระจ ายสัญญาณ เครื อข่ า ย  ขน าด 
10/100/1000 จ านวน 26 Port ซึ่งหน่วยงานได้แก้ไขเอกสารตามมติ
คณะท างานกลั่นกรองฯ แล้ว 



๗ 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด 10/100/1000 จ านวน      
26 Port ให้หน่วยงานจัดซื้อตามเกณฑ์ฯ ข้อ 29 คือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 แทน 

 
4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

(กิจกรรมออกแบบพัฒนาโปรแกรมและทดสอบ Mobile Application) 
งบประมาณ 9,000,000 บาท คณะท างานกลั่นกรองฯ มีมติให้หน่วยงาน
แก้ไขดังนี ้
- ควรจะมี Logo กลุ่มจังหวัดด้วย เพราะเป็นโครงการกลุ่มจังหวัด 
- ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวได้ผ่านแอพลิเคชัน 

และสามารถถ่ายภาพได้โดยแอพลิเคชัน 
- ระบบสามารถแจ้งเตือนได้ หากมีกิจกรรม หรือข่าวสารใหม่ๆ 
- การเผยแพร่ Application บน Apple Store มีค่าใช้จ่ายด้วยหรือไม่ 
- มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนผู้ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นไปใช้งาน 
- เป็นโครงการต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ ปีละ 

2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ผอ.ส านักวิทยบริการและ  การก าหนดมาตรฐานการพัฒนาซอฟแวร์ไม่ควรระบุเฉพาะเจาะจง ควรระบุเป็น  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  “ผ่านมาตรฐานการรับรองการให้บริการสารสนเทศท่ียอมรับในระดับสากล” และ          
มรภ.สงขลา  “ผ่านมาตรฐานการรับรองการให้บริการสารสนเทศท่ียอมรับในระดับสากล” 

ผู้แทนจากอบจ.สงขลา  หากฝ่ายเลขานุการได้พิจารณาตามกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางแล้วอบจ.ก็
เห็นชอบในหลักการ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารฯ โดยด่วน และให้ประสานฝ่าย
เลขานุการเพ่ือจัดประชุมพิจารณาโครงการนี้เป็นกรณีพิเศษ 

2.4. ไม่แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 

งบประมาณ 152,364 บาท ของเทศบาลต าบลทุ่งลาน ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับส่งป้ายจราจร ความละเอียด 2.1 ล้าน       
ให้ปรับราคาอ้างอิงเป็น 5,700 บาท + VAT 7% 
- จอ LED 18.5 นิ้ว ให้ปรับราคาอ้างอิงเป็น 3,841.3 บาท +VAT7% 
- เนื่องจากทั้ง 2 รายการ เมื่อรวม VAT 7% แล้ว ยังเป็นราคาต่ าสุดจากการ
สืบราคา 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์  
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- ให้หน่วยงานแก้ไขแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบคกก.มท. 01 ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
 
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเอกสารฉบับแก้ไขแล้วปรากฏว่า  
- ราคากล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับส่งป้ายจราจร ความละเอียด 2.1 ล้าน 
เมื่อเปรียบเทียบ 3 ร้านกับ 1 เว็บไซต์แล้ว พบว่า ราคาต่ าสุด เท่ากับ 
5,700 บาท ซึ่งหน่วยงานให้เหตุผลว่าเป็นราคาที่ไม่รวม VAT 7% เมื่อ
ค านวณ VAT 7% จะเท่ากับ 5,700*1.07 = 6,099 บาท ซึ่งหน่วยงาน
เสนอมา 8,900 บาท 
- ราคาจอ LED 18.5 นิ้ว เมื่อเปรียบเทียบ 3 ร้านกับ 1 เว็บไซต์แล้ว พบว่า 
ราคาต่ าสุดเท่ากับ 3,841.30 บาท ซึ่งหน่วยงานให้เหตุผลว่าเป็นราคาที่ไม่
รวม VAT 7% เมื่อค านวณ VAT 7% จะเท่ากับ 3,841.30*1.07 = 
4,110.2 บาท ซึ่งหน่วยงานเสนอมา 4,500 บาท 
- เครื่องบันทึกภาพ 4 CH ระบบ HDCV 1 ราคาต่ าสุดจากการเปรียบเทียบ  
3 ร้านกับ 1 เว็บไซต์ คือ 3,200 บาท ซึ่งหน่วยงานเสนอมา 4,500 บาท 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดและน าเข้า
ที่ประชุมใหม่ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดและน าเข้าท่ีประชุมใหม่ครั้งต่อไป 
 

2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน (ระบบกล้อง 
CCTV) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 3 งบประมาณ 
160,000 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- ให้หน่วยงานระบุ คุณสมบัติ จ านวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม       
ของอุปกรณ์แตล่ะตัว ในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้านบาทฯ 
- ให้หน่วยงานจัดส่งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV 
- กล้อง Box ความละเอียด 700 TVL , หน่วยความจ าขนาด 2 TB ,        
ตู้ RACK ขนาด 6U , เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 850 VA และเครื่อง
บันทึกภาพส าหรับ 8 ช่อง ให้หน่วยงานแสดงรายละเอียดการค านวณราคา 
VAT7% + ค านวณราคาค่าขนส่ง + ค านวณราคาค่าติดตั้ง และให้ใช้ราคา
ต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบคกก.
มท.01 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ พร้อมทั้งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 1 
ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
ผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดและน าเข้าท่ีประชุมใหม่ครั้งต่อไป 
 



๙ 
 

3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน (ระบบกล้อง
วงจรปิด CCTV) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สถานี 2 งบประมาณ 
66,000 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- ให้หน่วยงานระบุ คุณสมบัติ จ านวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม ของ
อุปกรณ์แต่ละตัว ในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้านบาทฯ 
- 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 านวณ
ราคา VAT7% + ค านวณราคาค่าขนส่ง และให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
ทั้งนี้ หน่วยงานได้ค านวณค่าติดตั้งแยกเป็นหนึ่งรายการด้วย 
- ให้ตรวจสอบราคาจากจอ LED 18.5 นิ้ว ในแบบคกก.มท.01 
- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบ คก
ก.มท. 01 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ พร้อมทั้งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 
1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
ผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดและน าเข้าท่ีประชุมใหม่ครั้งต่อไป 
 

4) โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
งบประมาณ 1,157,000 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประชุมมีมติ 
ดังนี้ 
- โปรแกรมบริหารจัดการวีดีโอสตรีมมิ่ง iRecord Media Center ต้องสืบ
ราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ และใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
- อุปกรณ์ประมวลผลภาพเพ่ือการบันทึก และถ่ายทอดสด ใช้ราคา 
198,000 บาท เป็นราคาอ้างอิง เนื่องจากเป็นราคาต่ าสุดจากการสืบราคา
จาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ 
- กล้อง ชนิด PTZ และ Auto Tracking ใช้ราคา 65,900 บาท เป็นราคา
อ้างอิง เนื่องจากเป็นราคาต่ าสุดจากการสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ 
- กล้องส าหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวผู้สอน ใช้ราคา 41,500 บาท เป็น
ราคาอ้างอิง เนื่องจากเป็นราคาต่ าสุดจากการสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ       
1 เว็บไซต์ 
- กล้องความละเอียดสูงส าหรับบันทึกภาพ ใช้ราคา 9,500 บาท เป็นราคา
อ้างอิง เนื่องจากเป็นราคาต่ าสุดจากการสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ 
- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบคกก.
มท. 01 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 
2560 
ผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดและน าเข้าท่ีประชุมใหม่ครั้งต่อไป 



๑๐ 
 

5) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับชีวาศรม (ระบบกล้องวงจรปิด) 
งบประมาณ 145,000 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
- ให้หน่วยงานระบุ คุณสมบัติ จ านวน ราคาต่อหน่วย และราคารวม ของ
อุปกรณ์แต่ละตัว ในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้านบาทฯ 
- ให้หน่วยงานจัดส่งพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV 
- กล้อง Box ความละเอียด 700 TVL เลนส์ 3.6 mm. , หน่วยความจ า
ขนาด 2 TB, ตู้ RACK ขนาด 19 นิ้ว ให้หน่วยงานแสดงรายละเอียดการ
ค านวณราคา VAT7% + ค านวณราคาค่าขนส่ง และให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็น
ราคาอ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานได้ค านวณค่าติดตั้งแยกเป็นหนึ่งรายการด้วย 
- ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน และแบบคกก.
มท. 01 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 
2560 
ผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดและน าเข้าท่ีประชุมใหม่ครั้งต่อไป 
 

2.5. ส าหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จ านวน 6 โครงการ 
คณะท างานกลั่นกรองฯ มีมติให้หน่วยงานระบุพิกัดจุดติดตั้งกล้อง CCTV และให้
เข้าคณะท างานกลั่นกรองฯ ใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป  ซึ่งประกอบด้วย
โครงการดังต่อไปนี้ 
1) โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสทิงพระ   

สิงหนคร ควนเนียง และอ าเภอเมือง งบประมาณ 18,743,000 บาท      
ที่ประชุมมีข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- การก าหนดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือมีแหล่งก าเนิดในประเทศที่
ก าหนดจะเป็นการLock Spec หรือไม ่
- เครื่องสลับสัญญาณ Ethernet ผ่านสายใยแก้วน าแสง 24 ช่อง แก้ไข
เป็น เครื่องสลับสัญญาณ Gigabit Ethernet ขนาด 10/100/100 
จ านวน 24 ช่อง 
- 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 

2) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเทพา 
อ าเภอนาทวี งบประมาณ 705,800 บาท  

3) โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบาง
เหรียง อ าเภอควนเนียง งบประมาณ 1,862,000 บาท  

4) โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนทีอ าเภอจะนะ 
งบประมาณ 1,893,000 บาท  

5) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนที่บันไดเลื่อนหน้า 
มอ. หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ งบประมาณ 639,900 บาท 






