
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๖
วันศกุร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๓ ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ถนนวิสทุธิกษัตริย์
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพฤฒิพงศ์ พัวศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6. รศ.ดร.คมวุฒิ วิภูษติวรกุล แทน ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

7. นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

8. นางพรธิพา เหลืองศิริมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แทนกรมท่ีดิน

9. นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. นายธนะสิทธ์ิ อนันตสิ์ริเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิก์ุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

12. นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

13. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค

14. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้ตรวจการ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

15. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

16. นางสาวศศิกานต์ ทายิดา เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ กรรมการ
 แผนกสารสนเทศ

ผู้แทนองค์การตลาด
17. นางสาวมานดิา จินดามาตย์ นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ กรรมการ

แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
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18. นายชวลิต จรัสตระกูล ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สบจ. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.

19. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

20. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร หวัหนา้กลุ่มพฒันาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

21. นางสาววรรณภา ขันตสิมบูรณ์ ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

22. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

23. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน กรรมการและ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ
4. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานกุาร
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายโสฬส สุขานนท์สวัสดิ์ นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
2. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๕ การไฟฟ้านครหลวง
3. นายชาญวิทย์ โชคบัณฑิต วิศวกรส่ือสาร ๕ การไฟฟ้านครหลวง
4. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค

กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
5. นางสาวสุระณี เหลืองธาดา ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
6. นางกัญจน์รัศม์ สวัสดิโกศล หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา การประปาส่วนภูมิภาค
7. นางสาวทองสร้อย การะเกษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สถาบันดำารงราชานุภาพ สป.
8. นางสาวสุพัตรา บุญถึง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร สถาบันดำารงราชานุภาพ สป.
9. นางสาวอุบลวรรณ นะประทุม เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ สถาบันดำารงราชานุภาพ สป.
10. นางสาวปริยาตร ซาลิมี นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
11. นางมาลินี วินิจสร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมท่ีดิน
12. นายสมสิน ไชยรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันดำารงราชานุภาพ สป.
13. นางเบญจา เกษตระกูล บรรณารักษ์ชำานาญการ สถาบันดำารงราชานุภาพ สป.
14. นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักกฎหมาย สป.
15. นายอภิสิทธ์ิ วังคูหา นายช่างไฟฟ้าปฎิบัตงิาน ศสส. สป.มท.
16. นายโฆษิต สง่าเมือง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศสส. สป.มท.
17. นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์ นิติกรปฏิบัติการ สำานักกฎหมาย สป.
18. นายจรัส ตั้งวงศ์ชูเกตุ นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ สถ. ช่วยราชการ สป.มท.
19. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานาญการพิเศษ ส่วนตรวจสอบภายใน

ระดับกรม สป.

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจง้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-  ฝ่าายเลขานกุารฯ นำาเสนอรายงานการประชมุฯ ตอ่ท่ีประชมุฯ ว่าในการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี
๕/2556 เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาและตรวจสอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส้ิน ๙ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำา
รายงานการประชุมฯ จำานวน ๙ หน้า และได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าแล้ว ผู้แทนกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) ขอแก้ไขรายงาน
การประชุมฯ ดงันี้

หน้า ๙ ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ขอแกไ้ขขอ้ความจากเดมิ “เหน็ว่าเคร่ืองแท็บเล็ตมี
ความหลากหลายมาก และเคร่ืองระดบั high end มผู้ีใชง้านจำานวนไมม่าก จงึจดัทำาคณุลักษณะพืน้ฐานและราคากลางเท่าท่ีประกาศ
โดยไม่มีเคร่ือง high end” แกไ้ขเป็น “เห็นว่าเคร่ืองแท็บเล็ตมีความหลากหลายท้ังในด้านราคาและคณุสมบัติ ซึ่งเคร่ืองระดบั
high end บางรุ่นจะมีผู้เปรียบเทียบน้อยรายและเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ จึงไมไ่ด้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลาง”

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมอืง (นางสาวปริยาตร ซาลิมี) นกัทรัพยากรบุคคลชำานาญการพเิศษ) ขอเพิม่
ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ หน้า ๖ วาระท่ี ๔.๒ ดงันี้

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(ดร.วุฒพิงศ ์พงศสุ์วรรณ) เสนอแนะใหก้ารประปานครหลวงแบ่งปัน Source Code
ระบบงานสารสนเทศเพือ่รองรับยุทธศาสตร์ท่ีไดพ้ฒันาให้หนว่ยงานรัฐวิสาหกจิท่ีปฏบัิตงิานลักษณะเดยีวกันนำาไปพฒันาใช้งาน
ในภารกิจของหน่วยงานได้

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0210.5/15783 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2555
เร่ือง ขอหารือข้อกฎหมายและแนวทางปฏบิตัใินการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
ได้มอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท คณะกรรมการระดบักรม/รัฐวสิาหกจิ และจงัหวดัสามารถเบกิเบีย้ประชุมหรือคา่พาหนะ
ในการเดินทางมาประชุมได้หรือไม่ นั้น

กรมบัญชกีลางมหีนงัสือท่ี กค 0406.4/271581 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 แจง้ว่า พระราชกฤษฎกีา
เบ้ียประชมุกรรมการฯ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 5 บัญญตันิยิามคำาว่า “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งและกำาหนดองค์ประกอบและอำานาจหน้าท่ีไว้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการหรือ
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแห่งดินหรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา-
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึง่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

กรณีตามขอ้หารือ คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ระดบักรม /รัฐวิสาหกจิ และจงัหวัด
เป็นคณะกรรมการซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ
ดงักล่าวจงึไมเ่ป็นคณะกรรมการท่ีมสิีทธิไดรั้บเบ้ียประชมุตามคำานยิามของพระราชกฤษฎกีาเบ้ียประชมุกรรมการ   แตอ่ย่างไรกด็ี
กรณีท่ีกระทรวงมหาดไทยมหีนงัสือเชญิคณะกรรมการมาเขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการสามารถเบิกคา่พาหนะในการเดินทางไป
ราชการได ้ตามนัยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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๓.๒ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทของหน่วยงานใน
สงักัดฯ ระดับจงัหวดั ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แลว้ ดังนี้

ปงีบประมาณ ๒๕๕๕ จำานวน ๑ หน่วยงาน
- จงัหวัดกาญจนบุรี จำานวน ๑๗  หนว่ยงาน รวม ๑๘  โครงการ รวมวงเงิน ๑,๐๖๖,๖๙๐ บาท (หนึง่ล้าน

หกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถว้น)
ปงีบประมาณ ๒๕๕๖ จำานวน ๓ หน่วยงาน
๑) จังหวัดหนองคาย จำานวน ๗  หน่วยงาน รวม ๘  โครงการ รวมวงเงิน ๔๘ ๗ ,๘ ๒๐ บาท (ส่ีแสนแปด

หมืน่เจด็พนัแปดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)
๒) จังหวัดพิษณุโลก จำานวน ๑๘  หน่วยงาน รวม ๒๓ โครงการ รวมวงเงิน ๑,๐๑๓,๐๕๐ บาท (หนึง่

ล้านหนึง่หมืน่สามพนัหา้สิบบาทถ้วน)
๓) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำานวน ๒๔ หน่วยงาน รวม ๒๖ โครงการ รวมวงเงิน ๕,๙๑๖,๑๓๐ บาท (หา้

ล้านเกา้แสนหนึง่หมืน่หกพนัหนึง่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ

มตทิี่ประชุม รับทราบ
๓.๓ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที ่๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ มมีติ รับทราบหลักเกณฑ์์ราคากลาง

การจ้างที่ปรึกษา โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนนต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ รายละเอียดตามหนังสือสำานักเลขาธิการรัฐมนตรี
ดว่นที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ - เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะทำางานฯ คร้ังที่ ๕/2556 เมื่อวันที่ ๒๔ มถิุนายน 2556

๔.๑ ข้อหารือการพิจารณาโครงการจดัหาคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจงัหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหนังสือท่ี อต 0017.1/ว 2421 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ขอหารือแนวทาง

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัด สรุปดังนี้  
1. การจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจัดทำาตามเกณฑ์ราคา

กลางฯ ของกระทรวง ICT และตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย แล้ว และโครงการมีงบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท
คณะกรรมการฯ ของจังหวัดอุตรดติถ์จะใช้มติเวียนแทนการประชุมจะไดห้รือไม่

2. หากไม่สามารถใช้มติเวียนแทนการประชุมได้ มีแนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีทำาให้การจัดหาคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะโครงการท่ีใช้เกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวง ICT หรือของกระทรวงมหาดไทย แล้ว และมีวงเงินงบประมาณ
จำานวนไม่สูงมาก สามารถดำาเนินการได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็ว

คณะทำางานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้มติเวียนไม่สามารถทำาได้เพราะผิดหลักการประชุม แต่เห็นควร
กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาท่ีไม่ขัดกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และหลัก
เกณฑ์แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ จึงเห็นควรให้ฝ่าายเลขานุการฯ จัดทำาหลักเกณฑ์ฯ เสนอท่ีประชุม
คณะทำางานฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป และฝ่าายเลขานุการฯ ได้จดัทำาหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว แล้ว

คณะทำางานฯ ประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ฯ ท่ี
ฝ่าายเลขานุการฯ จัดทำาเสนอในท่ีประชุมแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีท่ีให้มีการพิจารณาการ
จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ จงึเหน็ควรใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์เดมิ ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการ พิจารณาว่าโครงการใดท่ีเจ้าของโครงการ
ตอ้งเดินทางมาชี้แจงเอง หรือโครงการใดท่ีสามารถมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงโครงการแทนได้

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้คณะกรรมการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์พิจารณากล่ันกรองการใชจ้า่ยงบประมาณ ใหใ้ชเ้ฉพาะเท่าท่ีจำาเป็นจริง ๆ จงึควรมกีารประชุม โดยเน้นการ
กำาหนดวงรอบของการประชมุให้ชดัเจน หากเร่งดว่น กใ็หจ้ดัประชมุใหถ้ีข่ึน้ และขอใหก้ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารรับไปพจิารณาเสนอคณะรัฐมนตรี  ให้มีรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจัดหาไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถทำาได้ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้ผ่าน
การพิจารณาทุกรายการ แม้ว่าจะตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยินดรัีบข้อเสนอแนะไปพิจารณา
มตทิี่ประชุม ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การปฺฏิบัติเดมิ
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา

ฝ่าายเลขานกุารฯ ไดน้ำาเสนอโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของหนว่ยงานตา่ง ๆ เพือ่พจิารณาตรวจสอบ 
จำานวนท้ังส้ิน ๖ โครงการ ดงันี ้

๕.๑ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมลูคา่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๔
โครงการ ดังนี้

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน   ๔   โครงการ  
1. โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน ของสำานกักฎหมาย สป .

งบประมาณปี 2556  วงเงิน 99,200 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติแล้ว รายการกรณีตรงตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล ราคา ๒๕ ,๐๐๐ บาท แต่
หน่วยงานจัดหาไดใ้นราคา ๒๔,๘ ๐๐ บาท ถือว่าส่วนราชการได้ประโยชน์ และไม่มีข้อสังเกตให้หน่วยงานปรับแกไ้ข 

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มตทิี่ประชุม เหน็ชอบตามท่ีคณะทำางานเสนอ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง

2. โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพเ์พือ่ใชใ้นการปฏิบัตงิาน ของกองคลัง สป.
งบประมาณปี 2556  วงเงิน 56,600 บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับราคากรณีตรงตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงาน
ประมวลผล ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเหลือ ๒๔,๘ ๐๐ บาท เหมือนโครงการท่ี ๑ ของสำานักกฎหมาย ซึ่งกองคลัง สป.
เป็นหน่วยงานท่ีดำาเนินการจัดซือ้จดัจ้าง 

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบตามท่ีคณะทำางานเสนอ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง

3. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และห้องประชุม 150 ปี ดำารงราชานุภาพ  ของสถาบันดำารง-
ราชานุภาพ.สป. งบประมาณปี ๒๕๕๗  วงเงิน 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 454,300 บาท (ส่ีแสนห้าหมื่นส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับราคากรณีตรงตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงาน
ประมวลผล ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเหลือ ๒๔,๘ ๐๐ บาท เหมือนโครงการท่ี ๑ ของสำานักกฎหมาย ซึ่งกองคลัง สป.
เป็นหน่วยงานท่ีดำาเนินการจัดซือ้จดัจ้าง 

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบตามท่ีคณะทำางานเสนอ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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4. โครงการปรับปรุงห้องสมุดกระทรวงมหาดไทยและหอสมุดดำารงราชานุภาพ ของสถาบัน
ดำารงราชานุภาพ สป. งบประมาณปี ๒๕๕๖ วงเงิน 974,750 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันเจด็ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดของห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย กับกรณีไม่มีราคา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการท่ี ๒ การปรับปรุงโปรแกรมฯ ให้เหมือนกัน ซึ่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีข้อสังเกตว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมตเิห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย
ราคากลางของทางราชการ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.   กำาหนดให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต้อง
ประกาศราคากลางในเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และต้องกำาหนดความต้องการขึ้นมา และแสดงรายละเอียดการคำานวณ
ราคากลาง  โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบ ไม่ใช่การซื้อซอฟตแ์วร์สำาเร็จรูป ควรระบุเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาในการพัฒนาระบบ
(Man/Day, Man/Month) เพื่อปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) มีขอ้สังเกตให้หน่วยงานเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะท่ีเท่ากันหรือเทียบเคียงกันได้ ซึง่จะทำาให้ราคาไม่ต่างกันมากนัก

ผู้แทนสถาบันดำารงราชานุภาพ สป. ชี้แจงว่า หน่วยงานมีความต้องการระบบห้องสมุดท่ัวไป ไม่ได้
ตอ้งการระบบห้องสมุดท่ีต้องจ้างพฒันาขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ จึงไม่ได้กำาหนดรายละเอียดในการจ้างพฒันา และไม่ได้กำาหนด
Man/Day, Man/Month   โครงการนี้เป็นการขยายผลจากระบบเดิมท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบ Web Base เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   หน่วยงานได้สืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว พบว่าไม่มีราคาแสดงใน
เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ จึงประสานไปท่ีบริษัทผู้แทนจำาหน่ายเพื่อขอทราบราคา   บริษัทท่ีได้รับลิขสิทธ์ิ (ของโปรแกรมระบบ
งานห้องสมุดท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเสนอราคาต่ำากว่าบริษัทท่ีเสนอผลิตภัณฑ์อื่นมาก เนื่องจาก
ไม่ต้องติดตัง้ระบบใหม่ตั้งแต่เร่ิมตน้ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมมาระบบใหม่ ในขณะท่ีบริษัทท่ีเสนอ
ผลิตภัณฑ์อื่นคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเพียงการให้ความเห็นชอบในหลักการ คือ พิจารณาความเหมาะสมคุณลักษณะพื้นฐานและวงเงิน หาก
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็
สามารถใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตามเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้เลย  กรณีท่ีไม่มีเกณฑ์ฯ นั้น ขอความเห็นจากผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่าควรสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ตา่ง ๆ อย่างน้อยกี่ราย

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไ่ด้กำาหนด
ว่าต้องเปรียบเทียบกี่ราย ขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าจะกำาหนดแนวทางปฏิบัติอย่างไร ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารอา้งองิราคาท่ีจำานวน ๓ ราย โดยผลิตภณัฑ์มคีณุลักษณะเท่ากนัหรือเทียบเคยีงกนัไดแ้ละราคาไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั
เหตุผลท่ีใช้อ้างอิงแค่ ๓ รายการ เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างมีผู้ผลิตน้อยราย  และมีข้อเสนอแนะว่า แม้ว่าการพิจารณาให้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เป็นเพียงการให้ความเห็นชอบในหลักการ คือ พิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีและ
วงเงิน แต่อยากให้คณะกรรมการฯ ใช้แนวทางเดียวกับการดำาเนินการจัดทำาคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อเสนอแนะให้ฝ่าายเลขานุการฯ จัดประชุม
ชีแ้จงหรืออบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของระบบท่ีต้องการว่ามี
Module อะไรบ้าง ต้องใช้ใคร ทำาอะไร ระยะเวลาเท่าใด โดยระบุ Man/Day, Man/Month ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง  หากหน่วยงานยืนยันว่าสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปได้ ให้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะท่ีเท่ากันหรือ
เทียบเคียงกันได้ ซึ่งจะทำาให้ราคาไม่ตา่งกันมากนัก เพื่อเป็นราคาอ้างอิงในการกำาหนดวงเงิน
มตทิี่ประชุม เหน็ชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ และใหค้ณะทำางาน
พิจารณาตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ
จำานวน 2 โครงการ ดังนี้

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน   ๑   โครงการ  
5. โครงการสำารองและกู้คืนข้อมูล สำาหรับเคร่ืองลูกข่ายคอมพิวเตอร์และเคร่ืองแม่ข่าย

คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๑๒,๕๖๗ ,๘ ๒๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 12,518,600 บาท (สิบสองล้านหา้แสนหนึง่หมืน่แปดพนัหกร้อยบาทถว้น)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัตแิล้ว ไม่มีขอ้สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง

การประปาส่วนภูมภิาค จำานวน ๑ โครงการ
6. โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา

ระยะท่ี 2 งบประมาณปี 2556 วงเงิน 38,390,220.00 บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)
- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานตัดชื่อโครงการ “โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา ระยะท่ี 2 ” ออก
เนื่องจากการ กปภ. เสนอโครงการจำานวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะท่ี ๒
(๒) โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา ระยะท่ี ๒  (๓) โครงการ
ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา ระยะท่ี ๒ ซึง่ตามแผนงบประมาณของ กปภ. แยกออกเป็น ๓ โครงการ เนื่องจากหน่วยงานผู้รับ
ผิดชอบต่างหน่วยงานกัน แต่ผ่านการพิจารณาของคณะทำางานฯ เพียง ๑ โครงการ ซึ่งชื่อโครงการมีความใกล้เคียงกันมาก
ทำาให้เกิดความสับสน  และให้ปรับแก้ไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองสำารองไฟฟ้า และ
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานได้สืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง ซึ่งหน่วยงานได้ปรับ
แก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคชี้แจงท่ีประชุมว่า โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา ระยะท่ี ๑
เป็น Pilot project จำานวน ๓ แห่ง คือ จ.สมุทรสาคร อ.สามพราน จ.นครปฐม และ อ,ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการระยะท่ี ๒ จะขยายอีก ๕๐ สาขา

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่ควรเปล่ียนชื่อโครงการ เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว
อาจทำาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได ้แตใ่ห้ระบุในรายละเอียดโครงการว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นอย่างไร  

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดด้านเทคนิคไม่ให้ละเอียดเกินไปจน
เป็นการ Lock Specification  เมือ่ดำาเนนิการจดัหา หากหนว่ยงานมคีวามตอ้งการเฉพาะ กส็ามารถระบุรายละเอยีดเพิม่เตมิได้
โดยถือปฏิบัตติามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  และขอให้พิจารณามาตรฐานฉลากเขียวของไทยในการกำาหนดการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติแจ้งท่ีประชุมว่า ในขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดทำาเกณฑ์ราคากลางและ
การจดทะเบียนบริภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่อไปถ้าจะซื้อคอมพิวเตอร์ ถ้ามีรายการอยู่ในทะเบียนก็เลือกซื้อได้เลย  หาก
หน่วยงานใดมีความประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการ ขอให้ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มตทิี่ประชุม เหน็ชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ และใหค้ณะทำางาน
พิจารณาตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
๖.๑ ข้อหารอืการพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอรฯ์ ระดับจังหวดั คือ
- ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 0017.1/9812 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

เรื่อง ขอทราบแนวทางในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจังหวัดได้มีการพิจารณาโครงการเช่าเครื่องคอมพวิเตอร์ของ
เทศบาลนครภูเก็ต จำานวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,980,340 บาท และโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลตำาบลเชิงทะเล จำานวน 1 โครงการ งบประมาณ 611,800 บาท ซ่ึงในที่ประชุมได้พิจารณาทั้ง 2 โครงการ
ปรากฏวา่ไมม่แีนวทางปฏบัิตทิีช่ดัเจน จงึขอทราบแนวทางการปฏบัิตขิองกระทรวงมหาดไทย เพือ่ถือเป็นแนวทางปฏบัิตติอ่ไป

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 2556 พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้มีการพิจารณาโครงการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมฯ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีมติให้ใช้สูตรการคำานวณการเช่า
โดยอนุโลมไปพลางก่อน จนกว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะกำาหนดและประกาศใช้เกณฑ์การเช่าต่อไป
และมขีอ้สังเกตว่า การเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีคุ้มทุนท่ีสุดจะอยู่ในช่วง ๓ ปี จึงมีข้อเสนอแนะให้เทศบาลนครภูเก็ตปรับลด
ระยะเวลาการเช่าจาก ๕ ปี เหลือ ๓ ปี และขอให้พิจารณารายละเอียดในเง่ือนไขของการบำารุงรักษาว่าแตกต่างกันอย่างไร

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบว่า กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) จัดทำาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น  ค่าเช่าเป็น
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึง่ต้องใช้ระเบียบหลักเกณฑ์อื่น ๆ  แต ่ทก . เห็นว่าการกำาหนดราคาค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จึงพยายามจัดทำาหลักเกณฑ์การกำาหนดราคาค่าเช่าซึ่งมีปัจจัยหลายประการท่ี
ควบคุมได้ยาก จึงยังไม่สามารถกำาหนดหลักเกณฑ์การเช่าได้  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาใช้สูตรการคำานวณการเช่า ก็สามารถชี้แจงได้ว่าท่ีมาของราคาค่าเช่าได้มาจากการคิดค่าเฉล่ีย

คณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่า ควรถอืปฏบัิตติามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดว่นท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒
ลงวันท่ี ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งระบุว่า รายการอื่น ๆ ท่ี ทก. ไม่ได้กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ัง
เว็บไซตต์า่ง ๆ เป็นราคาอา้งองิ จนกว่า ทก. จะกำาหนดและประกาศใชเ้กณฑ์การเชา่ตอ่ไป
มตทิี่ประชุม ให้ฝ่าายเลขานุการฯ สอบถามความคืบหน้าในการจัดทำาหลักเกณฑ์การกำาหนดราคาค่าเช่าจาก ทก. และ
หารือว่าคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยสามารถกำาหนดราคาค่าเช่าโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ
ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว  ผลเป็นประการใด ให้แจ้งแนวทางดงักล่าวให้จังหวัดภูเก็ตทราบเพื่อถอืปฏิบัติ

๖.๒ การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย

รองปลดักระทรวงมหาดไทย (ฝ่าายบรหิาร) ในฐานะผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงูของกระทรวง
มหาดไทย (CIO) ได้พิจารณาเหน็ว่ามหีนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ที ่กค 0421.3/ว 22 ลงวนัท่ี 8 มนีาคม 2556 เร่ือง
การปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ แนวทาง และวธิีปฏบิัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และหนังสอืสำานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสดุ ท่ี นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ ลงวนัท่ี ๙ สงิหาคม 2556 เรือ่ง รายงานผลการดำาเนนิการจดัทำาหลกัเกณฑ์การ
คำานวณราคากลางของทางราชการ ตามหนังสอืดังกลา่วแจง้เวยีนมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๖ และเมือ่วนัท่ี
๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ เหน็ชอบการจดัทำาหลกัเกณฑ์การคำานวณราคากลาง ซ่ึงตามนยัแห่งหนังสอืหนงัสอืสำานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ีด่วนทีส่ดุ ท่ี นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ ลงวนัท่ี ๙ สงิหาคม 2556 มเีรือ่งเกีย่วข้องกบัการบรหิารและจดัหาระบบ
คอมพวิเตอรข์องกระทรวงมหาดไทยในสว่นท่ีเกีย่วกบัการพจิารณาความเหมาะสมราคาของระบบคอมพิวเตอร ์ดังน้ี

“ข้อ ๔.2 การปรับปรงุแนวทางการเปดิเผยราคากลางของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที่
๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม

(๑) การจดัซ้ือจดัจ้างที่มิใช่งานกอ่สร้าง
(๑.๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. ฮาร์ดแวร์ และซฮฟต์แวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารกำาหนด หรอืให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอา้งอิง
ทั้งน้ี ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินคา้และบรกิาร และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)






