
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเลทกทรอนิกส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6. นายศุภลักษณ์  ปรีติเขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ

7. นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

8. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมท่ีดนิ

9. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิิ่น กรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิิ่น

11. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

12. นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

13. นายนิวัตร สถิติกาญจนะ ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค

14. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้ตรวจการ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

15. นายสงวน อนุตรโสตถิิ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

16. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด

17. นางสาวมานิดา จินดามาตย์ นักจดัการงานท่ัวไปชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

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

19. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ นิตกิรชำานาญการพิเศษ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.
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20. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. กรรมการ
21. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร หวัหนา้กลุ่มพฒันาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

23. นางสาววรรณภา ขนัติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

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

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

ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเลทกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถิาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค

กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2. นางสาวสุระณี เหลืองธาดา ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
3. นายรุ่งธรรม ก๋ำานารายณ์ หัวหน้างานควบคุมความปลอดภัยและระบบเครือข่าย การประปาส่วนภูมิภาค
4. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถิียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. นายประคอง พินิจพรวัฒนา วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ นักระบบคอมพิวเตอร์ ๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7. นายจักริน ชุมสาย ณ อยุธยา นักระบบงานคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. นายสาธิต บุญหลง นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
9. นายธวัชชัย จิตรจิระวาณิชย์ ผู้อำานวยการกองระบบเครือข่าย การไฟฟ้านครหลวง
10. นายนโรดม มนกลม วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๗ การไฟฟ้านครหลวง
11. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๕ การไฟฟ้านครหลวง
12. นายโสฬส สุขานนท์สวัสดิ์ นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
13. นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ
14. นางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัด อบจ.นครปฐม รก.ผู้อำานวยการกองการศกกษาฯ อบจ.นครปฐม
15. นางสาวสุภาวดี เก้าล้ิม นักวิชาการศกกษา ๖ว รก.หัวหน้าฝ่าายบริหารการศกกษา อบจ.นครปฐม
16. นายพงศธร กาญจนะจิตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ สำานักนโยบายและแผน สป.
17. นางสาวกาญจนา โนรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักนโยบายและแผน สป.
18. นางสาวเพทญนภา เดชดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักนโยบายและแผน สป.
19. นางสาววิระศา วงศ์ประพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำานักตรวจราชการฯ สป.
20. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมท่ีดนิ
21. นายณัฐพล แซ่ล้ิม พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
22. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
23. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล นักบริหารการศกกษา กองการศกกษาฯ อบจ.นนทบุรี
24. นางสาวปรียนุช เจริญผล ผู้อำานวยการส่วนตรวจราชการ สำานักตรวจราชการฯ สป.
25. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักตรวจราชการฯ สป.

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

-  ฝ่าายเลขานกุารฯ นำาเสนอรายงานการประชมุฯ ตอ่ท่ีประชมุฯ ว่าในการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี
๖/2556 เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 2556 ได้พิจารณาและตรวจสอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังส้ิน ๖ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ มีจำานวน ๙
หน้า และได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถิกูต้องล่วงหน้าแล้ว 

ผู้แทนการประปาส่วนภมูภิาค (นายนวัิตร สถิติกาญจนะ ผู้อำานวยการสำานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ) ขอแกไ้ข
รายงานการประชุมฯ หน้า ๗ โครงการท่ี ๖ ดงันี้

ย่อหน้าท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๓ ขอแก้ไขข้อความจากเดิม “...กปภ. เสนอโครงการจำานวน ๓ โครงการ แต่ผ่าน
การพิจารณา...” แก้ไขเป็น “...เสนอโครงการจำานวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย
ระยะที่ ๒  (๒) โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา ระยะที่ ๒
(๓) โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา ระยะที่ ๒ ซึ่งตามแผนงบประมาณของ กปภ. แยกออกเป็น ๓ โครงการ
เนือ่งจากหนว่ยงานผู้รับผิดชอบต่างหนว่ยงานกัน แตผ่่านการพิจารณา...”

ย่อหน้าท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๒ ขอแก้ไขข้อความจากเดิม “...จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแบบ Stand alone
โครงการระยะที่ ๒ จะขยายอีก ๕๐ สาขา ประกอบด้วย...” แก้ไขเป็น “...จ.ประจวบคีรีขันธ์  โครงการระยะที่ ๒ จะขยาย
อีก ๕๐ สาขา”

ฝ่าายเลขานกุารฯ ขอแกไ้ขรายงานการประชมุฯ หนา้ ๘ วาระท่ี ๖.๒ ดงันี้
ย่อหน้าท่ี ๑ ขอแก้ไขข้อความจากเดิม “...มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0421.3/ว 22

ลงวันท่ี 8 มนีาคม 2556...” แกไ้ขเป็น “...มหีนงัสือกระทรวงการคลัง ดว่นท่ีสุด ท่ี กค 0421.3/ว 22 ลงวันท่ี 8 มนีาคม 2556
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และหนังสือสำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม 2556 เร่ือง รายงานผลการดำาเนินการจัดทำาหลักเกณฑ์
การคำานวณราคากลางของทางราชการ ตามหนังสือดังกล่าวแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ
เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เหทนชอบการจัดทำาหลักเกณฑ์การคำานวณราคากลาง ซก่งตามนัยแห่งหนังสือสำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดว่นท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม 2556 มเีร่ืองเกีย่วขอ้งกบัการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมราคาของระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้...”

ผู้แทนส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. (นางสาวสุภารัตน ์เอกวานชิ หวัหนา้ส่วนตรวจสอบภายใน
ระดบักรม สป.) ขอแกไ้ขรายงานการประชมุฯ หนา้ ๙ ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดงันี้

ย่อหน้าท่ี ๑ ขอแก้ไขข้อความจากเดิม “ผู้แทนส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. ให้คำานิยามว่า
'ราคาทอ้งตลาด' ตามหลักสากล หมายถิกง จำานวนไมน่อ้ยกวา่ ๓ บริษััท เมือ่ราคาของบริษััทที ่๑ แยง้กบัราคาของบริษััทที ่๒ นัน้
ราคาของบริษััทที ่๓ จะเปน็ผู้ตดัสนิว่าควรใชร้าคาใดเป็นราคาอา้งองิ โดยราคาอา้งองิตอ้งไมสู่งหรือต่ำาเกนิไป” แกไ้ขเป็น “ผู้แทน
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. ให้คำานิยามว่า 'ราคาท้องตลาด' ตามหลักสากล หมายถิกง ราคาที่จำาหน่ายในท้องตลาด
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ ๓ ราย เมือ่ราคาของรายที ่๑ แยง้กบัราคาของรายที ่๒ นัน้ ราคาของรายที ่๓ จะเปน็ผู้ตดัสนิ ว่าควรใชร้าคาใด
เป็นราคาอ้างอิง โดยราคาอ้างอิงต้องไม่สูงหรือต่ำาเกินไป”

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทีป่ระชุม รับรอง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ
๓.๑ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษัาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบการ

กำาหนดหลักเกณฑ์ร์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
(ตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด่วนท่ีสุด ท่ี ทก ๐๑๐๐  .  ๔  /  ๗๖๓๐ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  ) 
ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐทำาหน้าท่ีพจิารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคำานวณราคากลางงานพัฒนา
ซอฟตแ์วร์ประเภทโปรแกรมประยุกตต์ามความเหมาะสมและจำาเป็นโดยไมต่อ้งตัง้คณะกรรมการเพิม่เตมิ เนือ่งจากคณะกรรมการ
จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐทำาหนา้ท่ีดงักล่าวอยู่แล้วและสำานกังบประมาณจะพจิารณาตัง้งบประมาณและจดัสรรงบประมาณ
โดยไม่เกินหลักการแนวทางการประเมินราคางานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวต่อไป รายละเอยีดแจง้ตาม
สำาเนาหนงัสือสำานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว่นท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๓ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษัาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบหลักเกณฑ์ร์ราคา
กลางการจ้างทีป่รึกษัา โดยให้สว่นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวสิาหกิจ และหนว่ยงานของรัฐถือปฏิบัตติั้งแต่
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐในกำากับดูแลทราบ
และถือปฏิบัตติ่อไป ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ (ตามหนังสือกระทรวง  การคลัง   ดว่นท่ีสุด ท่ี   กค   ๐  ๙๐๗  /  ๑๒๗๒๕   ลงวันท่ี  
๒   สิงหาคม ๒๕๕๖  ) รายละเอียดแจง้ตามสำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว่นท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันท่ี
๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

3.3 การปรับปรุงหลกัเกณฑ์ร์แนวทางปฏิบัตกิารจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยให้
เปน็ไปตามหนงัสอืสำานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดว่นทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ ลงวนัที ่๙ สงิหาคม 2556 เร่ือง รายงาน
ผลการดำาเนินการจัดทำาหลักเกณฑ์การคำานวณราคากลางของทางราชการ ตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เหทนชอบการจัดทำาหลักเกณฑ์การคำานวณราคากลาง (ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดว่นท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑  .  ๓  /  ๑๒๘๐๒ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  ) ดงันี้

“ขอ้ ๔.2 การปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

(๑) การจัดซือ้จัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
(๑.๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง
ท้ังนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ข. การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด หรือใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซตต์า่ง ๆ เป็น
ราคาอา้งองิ ท้ังนี ้ใหพ้จิารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินคา้และบริการหรืองานโครงการ และเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ

ค. สำาหรับรายการอื่น ๆ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่ได้
กำาหนดราคามาตรฐาน ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซตต์่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง”

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชมุคร้ังท่ี 6/2556 เมือ่วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 ไดพ้จิารณาการแกไ้ขหลักเกณฑ์
ให้เป็นไปตามหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าว ตามท่ีฝ่าายเลขานุการฯ เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ข้อ 5 “กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเวทบไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการ
คำานวณราคาอา้งองิตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง”

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำา “แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะ
เฉพาะและราคา” ขกน้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติดงักล่าว ดงันี้

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบ ซก่งจะได้แจ้งเป็น
เอกสารให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบตอ่ไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตว่าควรกำาหนดให้ชัดเจนว่าเวทบไซต์ท่ีจะใช้
อ้างอิงเป็นเวทบไซต์ในประเทศเท่านั้น หรือรวมเวทบไซต์ในต่างประเทศด้วย เนื่องจากราคาในเวทบไซต์ในต่างประเทศจะไม่รวม
ค่าขนส่งมาประเทศไทย ภาษีนำาเข้า ฯลฯ รวมท้ังการรับประกันสินค้าอาจไม่ครอบคลุมการใช้งานภายในประเทศไทย

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารชี้แจงว่า หากสินค้ามีจำาหน่ายในประเทศไทยกท
ควรตรวจสอบจากผู้แทนจำาหน่ายในประเทศไทยเป็นหลัก แต่หากมีความจำาเป็นต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ควรตรวจสอบ
จากเวทบไซตต์่างประเทศด้วย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตว่าข้อความ “...และ/หรือแสดง
รายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
ส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง” นั้น อาจจะปฏิบัตไิด้ยากเนื่องจากขาดความชดัเจน

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรับไปหารือสำานักงาน ป.ป.ช. โดยจะขอให้มี
หนังสือตอบเป็นหลักฐาน

คณะกรรมการฯ ไดอ้ภปิรายอย่างกว้างขวาง สรุปไดว่้าการสืบราคาจากเวทบไซตเ์พือ่ใชเ้ป็นราคาอา้งองิ นัน้
มีวัตถิุประสงค์เพื่อไม่ให้ราคาสูงเกินไป ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อจากเวทบไซต์ดังกล่าว เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าอาจจะไม่ขายตรง
ต้องซื้อผ่านตัวแทนจำาหน่าย หรือผู้แทนจำาหน่ายเท่านั้น และอาจไม่รวมค่าใช้จ่ายในบริการตา่ง ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

แบบรายงานสรปุโครงการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณตีรงตามเกณฑ์ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับั รายการ ประเภท ราคาอา้งองิ จำานวน วงเงินรวม

0
0

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์ 0
กรณไีม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ลำาดับั รายการ ราคาอา้งองิ จำานวน วงเงินรวม

รวมท้ังเว็บไซต์ 0

รวมท้ังเว็บไซต์ 0

รวมจำานวนเงินกรณไีม่มีเกณฑ์                          - 
รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเปนนอปุกรณค์อมพิวิเตอร์                          - 

ลำาดับั รายการ จำานวนเงิน จำานวน จำานวนเงินรวม
0
0

0.00
รวมวงเงินโครงการ 0.00

ชื่อโครงการ....................................................................................
งบประมาณรายจา่ยประจำาป …….........   จำานวนเงิน……................................... บาท…(ตัวอักษร)

ชื่อหน่วยงาน……..............................................

ราคา MICT ราคา มท.
๑.
๒.

การสบืราคาจากท้องตลาดัรวมท้ังเว็บไซต์
เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ย่ีห้อ

หมายเหต*ุ

๑. ชือ่บริษทั/ย่ีห้อ ชือ่บริษทั/ย่ีห้อ ชือ่บริษทั/ย่ีห้อ
...ราคา... ...ราคา... ...ราคา... ...ราคา...

๒. ชือ่บริษทั/ย่ีห้อ ชือ่บริษทั/ย่ีห้อ ชือ่บริษทั/ย่ีห้อ
...ราคา... ...ราคา... ...ราคา... ...ราคา...

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ

๑.
๒.

รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเปนนอปุกรณอ์ืน่ ๆ

หมายเหตุ  
๑. การสืบราคาจะตอ้งสืบท้ังจากท้องตลาดัรวมท้ังเว็บไซต ์หากไม่ใชร้าคาต่ำาสุดัเปนนราคาอา้งองิ ให้ระบุเหตผุลประกอบดัว้ย
๒. สำาหรับการพิฒันาซอฟตแ์วร์ประเภทโปรแกรมประยุกตใ์ห้จัดัทำารายละเอยีดัตามแบบบัญชีราคากลางงานพิฒันาระบบประเภทโปรแกรมประยุกตท่ี์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกำาหนดั
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ค่าภาษีต่าง ๆ การรับประกัน ฯลฯ  ท้ังนี้ ราคาจากเวทบไซต์เป็นข้อมูลแวดล้อมเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการ และให้หน่วยงานแนบหน้าเวทบไซต์ท่ีระบุ
ในแบบรายงานสรุปโครงการฯ พร้อมท้ังให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงนามกำากับในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหน้า
มติทีป่ระชุม รับทราบและให้แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้หน่วยงานถิือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ หากหน่วยงานไม่สามารถิแสดง
ราคาจากเวทบไซต์ได้ ให้แสดงเหตุผลในช่องหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ให้ชัดเจน และให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงนามกำากับในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหน้า 

๓.๔ กระทรวงมหาดไทยมคีำาสัง่ที ่๕๗๘/๒๕๕๕ ลงวนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๖ แตง่ตัง้คณะกรรมการ
บริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำาหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบ ให้ความเหทนชอบ และบูรณาการ
โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของหนว่ยงานในสังกดัฯ  ใหเ้ป็นไปดว้ยความถิกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการ
ท่ีเกีย่วขอ้งตา่ง ๆ และเพิม่เตมิคณะกรรมการ จำานวน ๒ ท่าน คอื ผู้อำานวยการสำานกักฎหมาย สป. และหวัหนา้ส่วนตรวจสอบ-
ภายในระดับกรม สป. จกงให้ยกเลิกคำาส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๗๕๗/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๕ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานใน
สังกดัฯ ระดับจงัหวัด ทีผ่่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว  ดงันี้

ปีงบประมาณ 2556 จำานวน 2 หน่วยงาน
1) จงัหวัดฉะเชงิเทรา จำานวน 14 หนว่ยงาน รวม 16 โครงการ รวมวงเงิน 1,202,763 บาท (หนกง่ล้าน

สองแสนสองพันเจทดร้อยหกสิบสามบาทถิ้วน)
2) จงัหวัดพะเยา จำานวน 1 หนว่ยงาน รวม 1 โครงการ รวมวงเงิน 177,800 บาท (หนกง่แสนเจทดหมืน่

เจทดพันแปดร้อยบาทถิว้น)
จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
ระเบียบวาระที่ ๔ - เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่๔/2556 เมื่อวนัที่ ๒๒ พฤษัภาคม 2556

๔.๑ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของ
สว่นราชการ ซึง่ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบของคณะทำางานฯ ในการประชุมคร้ังที ่๗/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๖ แลว้ คอื

ก  รมที่ดิน   จำานวน   ๑   โครงการ  
- โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร งบประมาณป ี ๒๕๕๗ วงเงนิ 31,200,000 บาท

(สามสบิเอ็ดลา้นสองแสนบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ 27,928,000 บาท (ยีส่บิเจด็ลา้นเกา้แสน
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้แทนกรมท่ีดินชี้แจงว่าเป็นโครงการท่ีผ่านความเหทนชอบในหลักการของคณะกรรมการฯ แล้วในคราว
ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เดิมวงเงินโครงการจำานวนเงิน ๓๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้าน
สองแสนบาทถิ้วน) และได้เสนอโครงการมาใหม่ เป็นวงเงิน ๓๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอทดล้านสองแสนบาทถิ้วน) วงเงิน
เพิ่มจากเดิม ๑ ล้านบาท  เนื่องจากได้มีการปรับลดราคาและเพิ่มรายการกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ คือ รายการ
ตู้สำาหรับติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายชนิด Blade จากราคาจัดหาเดิม ๗๐๐,๙๓๕ บาท ลดลงเหลือ ๖๕๕,๐๗๙ บาท และเพิ่มรายการ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเรทวสูง ราคา ๑,๖๗๒,๘๙๗ บาท และส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่น ปรับลดค่าใช้จ่ายในการนำาเข้า
ระบบสารสนเทศในโครงการลงจากราคาเดิม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดลงเหลือ ๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด แตใ่หห้นว่ยงานปรับแกไ้ขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ
และจดัทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ซกง่หน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)



- 7 -

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้แทนกรมท่ีดนิชี้แจงว่า ได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซตต์่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคาแสดงในเวทบไซต์

เนื่องจากใน TOR กำาหนดระยะเวลาการรับประกัน จำานวน ๓ ปี แต่ในเวทบไซต์เป็นราคาประกันเพียง ๑ ปี 
หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. เรียนท่ีประชุมว่าในคราวท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สป. จัดฝึ่กอบรม “เทคนิคการบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ สำาหรับหน่วยงานด้าน ICT” ระหว่างวันท่ี
๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป . ถินนวิสุทธิกษตัริย์ กรุงเทพฯ นัน้   ไดห้ารือวิทยากร
จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง สรุปได้ดงันี้

(๑) การสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์ตา่ง ๆ เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง  สนง.ป.ป.ช. ไม่ได้กำาหนด
ว่ากี่ราย  แตก่รมบัญชีกลางระบุว่า ๓ ถิกง ๕ ราย

(๒) การกำาหนดราคาอา้งองิ  สนง.ป.ป.ช. ระบุว่าใหช้ีแ้จงท่ีมาของราคาอา้งองิโดยใชร้าคาเฉล่ียท่ีเหมาะสม
และเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ  แตก่รมบัญชกีลางระบุว่าใชร้าคาต่ำาสุดโดยพจิารณาจากความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่
ทางราชการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตว่าการสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ัง
เวทบไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง นั้น  หากมีราคาจากท้องตลาดจำานวน ๓ ราย ตา่งย่ีห้อ (๓ ย่ีห้อ) การสืบราคาจากเวทบไซต์ต้อง
แสดงราคาของท้ัง ๓ ย่ีหอ้หรือไม่  และหากสืบราคาจากท้องตลาดมาจำานวน ๓ ราย แตม่แีค ่๒ ย่ีหอ้ จะถิอืว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ
ของ ป.ป.ช. หรือไม่

หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. เรียนท่ีประชุมว่าการสืบราคาจากเวทบไซต์ นั้น ให้หาจาก
เวทบไซต์อะไรกทได้ หากเป็นท่ีแพร่หลายในท้องตลาดกทให้แสดงราคานั้น หากมีเง่ือนไขไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
เช่น ต้องการรับประกัน ๓ ปี แตใ่นเวทบไซต์รับประกันเพียง ๑ ปี กทให้หน่วยงานยืนยันมาว่าเง่ือนไขไมต่รงกับความต้องการของ
หน่วยงาน จกงไม่สามารถิสืบหาราคาจากเวทบไซตไ์ด้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตว่าการซื้อของบวกการรับประกัน
จำานวน ๓ ปี ถิูกต้องหรือไม่ เพราะการประกันแค่ ๑ ปี แล้วทำาสัญญาการบำารุงรักษาเพิ่มเติมปีต่อ ๆ ไป กทตั้งงบประมาณ
ดำาเนินการต่อไป ไม่ควรบวกประกันเพิ่มไปอีก ๒ ปี ซกง่จะทำาให้ราคาของแพงขก้น

หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. เรียนท่ีประชุมว่าขก้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน
ต้องการอะไรกทกำาหนดไปใน TOR

คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่าการสืบราคาจากเวทบไซต์เป็นข้อมูลแวดล้อมเพื่อ
ใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการพจิารณา ใหห้นว่ยงานแนบหนา้เวทบไซตท่ี์ระบุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ พร้อมท้ังใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากับในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหน้า
ม  ติทีป่ระชุม  ใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการใหค้รบถิว้นสมบูรณ์ แล้วนำาเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการฯ
พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป

- เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๕/2556 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม 2556
๔.๒ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท

ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาและตรวจสอบของคณะทำางานฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๓ กนัยายน ๒๕๕๖ แล้ว คอื

การประปานครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับระบบงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณปี 2556

วงเงนิ 56,000,000 บาท (หา้สบิหกลา้นบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวน 54,014,720 บาท (หา้สบิสีล่า้น
หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 มีมติเหทนชอบในหลักการ แต่มีข้อเสนอแนะ
ใหก้ารประปานครหลวง ปรับแกไ้ขคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาระบบของผู้ประสานงานโครงการใหช้ดัเจน แล้วส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ
ตรวจสอบ และนำาเรียนท่ีประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบในคร้ังตอ่ไป ซกง่การประปานครหลวง ไดป้รับแกไ้ขส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ แล้ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด แตใ่หห้นว่ยงานปรับแกไ้ขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ
และจดัทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ซกง่หน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ผู้แทนการประปานครหลวงชี้แจงว่าได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์ต่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคา
แสดงในเวทบไซต ์เนือ่งจากส่วนใหญเ่ป็นอปุกรณ์ Enterprise และใน TOR กำาหนดระยะเวลาการรับประกนั จำานวน ๓ ปี (ซกง่ใน
เวทบไซต์เป็นราคาประกันเพียง ๑ ปี) เนื่องจากการ Implement ต้องใช้เวลานาน การทำาสัญญาการบำารุงรักษาเพิ่มเติมเมื่อ
หมดระยะเวลารับประกัน (๑ ปี) ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือนในการทำาสัญญา หากไม่ซื้อของพร้อมการรับประกัน
จำานวน ๓ ปี อาจจะเสียหายแก่ราชการ  ท้ังนี้ หน่วยงานมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดหาให้แล้วเสรทจภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า คณะกรรมการฯ ได้ประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมตเิหทนชอบในหลักการ แต่ มีเง่ือนไขให้หน่วยงานปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการ แล้วนำาเสนอให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป แต่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ฯ ระหว่างการพิจารณา หาก
ไม่ทำาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ กทควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ใหม่ให้ครบถิ้วนสมบูรณ์ ซกง่หน่วยงานได้ปรับแก้ไขเอกสาร
ตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ และจัดทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาฯ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม
คร้ังนี้ แต่ยังขาดเอกสารยืนยันว่าหน่วยงานได้สืบราคาจากเวทบไซต์แล้ว และไม่สามารถิใช้ราคาจากเวทบไซต์เป็นราคาอ้างอิงได้
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เหทนควรให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลให้ชัดเจนและให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงนามกำากับในแบบ
รายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหน้า
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง กรณี
ไม่แสดงราคาจากเวทบไซต์ได้ ให้แสดงเหตุผลในช่องหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ให้ชัดเจน และให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๖/2556 เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2556
๔.๓ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐ ลา้นบาท

ของสว่นราชการ ซึง่ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบของคณะทำางานฯ ในการประชุมคร้ังที ่๗/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน
๒๕๕๖ แล้ว คอื

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย   จำานวน ๑ โครงการ  
- โครงการปรับปรุงห้องสมุดกระทรวงมหาดไทยและหอสมุดดำารงราชานุภาพ ของสถาบันดำารง -

ราชานภุาพ สป. งบประมาณปี ๒๕๕๖ วงเงิน 974,750 บาท (เก้าแสนเจด็หมืน่สี่พันเจด็ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2556 มีมติเหทนชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตและ

เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขโดยให้ระบุรายละเอียดของระบบท่ีตอ้งการและจดัทำาค่าพัฒนาระบบให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง หากหน่วยงานยืนยันว่าสามารถิใช้ซอฟตแ์วร์สำาเรทจรูปได้ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเวทบไซต์
ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง หากปรับแก้ไขแล้วให้คณะทำางานฯ พิจารณาตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการ
ประชุมคร้ังตอ่ไป

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๒ จากเดิม “การปรับปรุงระบบโปรแกรม
หอ้งสมดุ” เป็น “ระบบโปรแกรมหอ้งสมดุ” เนือ่งจากเป็นการจดัหาซอฟตแ์วร์สำาเรทจรูป ไมใ่ชก่ารพฒันาระบบ และให้หน่วยงาน
ปรับแก้ไขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ ซกง่หน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ให้หน่วยงานดำาเนินการจัดหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้แนบราคาในเวทบไซต์ กรณีไม่แสดงราคาจากเวทบไซต์ได ้ให้แสดงเหตุผลในช่องหมายเหตุในแบบรายงานสรุป
โครงการฯ ให้ชัดเจน และให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงนามกำากับในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหน้า  และให้คณะ
ทำางานฯ ตรวจสอบอีกคร้ังหนก่ง แล้วรายงานคณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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๔.๔ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท
ของหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิ ซึง่ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบของคณะทำางานฯ ในการประชุมคร้ังที ่๗/๒๕๕๖ เมือ่วนัที่
๓ กนัยายน ๒๕๕๖ แล้ว คอื

การประปา  ส่วนภูมภิาค   จำานวน ๑ โครงการ  
- โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือรองรับโครงการระบบสารสนเทศด้าน

ผู้ใช้น้ำา ระยะที่ 2 งบประมาณปี 2556 วงเงิน 38,390,220.00 บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองร้อย
ยี่สิบบาทถว้น)

คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2556 มีมติเหทนชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตและ
เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะทางด้านเทคนิคของ Spec ไม่ให้ลงรายละเอียดจนเกินไป และให้
หน่วยงานดำาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง หากหน่วยงานปรับแก้ไขแล้ว ให้คณะทำางานฯ
พิจารณาตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด แตใ่หห้นว่ยงานปรับแกไ้ขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ
และจดัทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ซกง่หน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคชี้แจงว่าได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์ต่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคา

แสดงในเวทบไซต์ ท้ังนี้ หน่วยงานมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดหาให้แล้วเสรทจภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หาก
พิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง กรณี
ไม่แสดงราคาจากเวทบไซต์ได้ ให้แสดงเหตุผลในช่องหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ให้ชัดเจน และให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา

ฝ่าายเลขานกุารฯ ไดน้ำาเสนอโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของหนว่ยงานตา่ง ๆ ซกง่ผ่านการพจิารณาและ
ตรวจสอบของคณะทำางานฯ ในการประชมุคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๖ เมือ่วันท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๕๖ เพือ่พจิารณาตรวจสอบ จำานวนท้ังส้ิน
๑๑ โครงการ ดงันี ้

๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมลูค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๓
โครงการ คอื

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน   ๓   โครงการ  
1. โครงการปรับปรุงพฒันาระบบการตรวจราชการดว้ยระบบอเิลทกทรอนกิส์ (E-Inspection) ของ

สำานกัตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข ์สป. งบประมาณปี 2556 วงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถิว้น)
- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข แตใ่หห้นว่ยงานปรับแกไ้ขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ
และจดัทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ซก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนสำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ สป. ชี้แจงว่าได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ัง

เวทบไซต์ต่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคาแสดงในเวทบไซต์ ท้ังนี้ หน่วยงานมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดหาให้แล้วเสรทจภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
กรณีไมแ่สดงราคาจากเวทบไซตไ์ด ้ใหแ้สดงเหตผุลในชอ่งหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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2. โครงการจดัซือ้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ใชป้ระจำาสำานกังานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ
สำานกัตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข ์สป. งบประมาณปี 2556 วงเงิน 90,500 บาท (เกา้หมืน่หา้ร้อยบาทถิว้น)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข แตใ่หห้นว่ยงานปรับแกไ้ขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ
ซก่งหน่วยงานไดป้รับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนสำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ สป. ชี้แจงว่าได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ัง

เวทบไซต์ต่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคาแสดงในเวทบไซต์ ท้ังนี้ หน่วยงานมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดหาให้แล้วเสรทจภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
กรณีไมแ่สดงราคาจากเวทบไซตไ์ด ้ใหแ้สดงเหตผุลในชอ่งหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

3. โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์โครงการศนูย์บัญชาการมหาดไทย ของสำานกันโยบายและแผน สป .
งบประมาณปี ๒๕๕๖ วงเงิน 12,782,220 บาท (สิบสองล้านเจทดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยย่ีสิบบาทถิ้วน) ส่วนท่ีเป็น
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์  จำานวนเงิน 9,994,960 บาท (เกา้ล้านเกา้แสนเกา้หมืน่ส่ีพนัเกา้ร้อยหกสิบบาทถิว้น)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานเพิ่มรายละเอียดท่ีมาของราคาอ้างอิง (กรณีตรงตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง) ว่าสืบราคามาอย่างไร หากเป็นราคาอ้างอิงจากเวทบไซต์ ให้หน่วยงาน
capture หน้าจอของเวทบไซต์ พร้อมระบุ URL มาด้วย และปรับแก้ไขเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบท้ัง ๖ ระบบให้
สอดคล้องกับงาน ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่น รายการจอ LED (ท้ังสามรายการ) ให้ตรวจสอบจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำานักงบประมาณด้วย  และให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ และจัดทำาแบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบฯ ซก่งหน่วยงานไดป้รับแกไ้ขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนสำานักนโยบายและแผน สป. ชี้แจงว่าได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์ต่าง ๆ แล้ว

ไม่มีราคาแสดงในเวทบไซต ์ท้ังนี ้หน่วยงานมคีวามจำาเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องจดัหาให้แล้วเสรทจภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หากพิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
กรณีไมแ่สดงราคาจากเวทบไซตไ์ด ้ใหแ้สดงเหตผุลในชอ่งหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ
จำานวน ๕ โครงการ ดงันี้

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน   ๑   โครงการ  
4. โครงการปรับปรุงอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพวิเตอร์เส่ือมสภาพ (Access Switch) งบประมาณปี

2556 วงเงิน 108,519,400 บาท (หนก่งร้อยแปดล้านห้าแสนหนก่งหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถิ้วน )  ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 104,881,400 บาท (หนกง่ร้อยส่ีล้านแปดแสนแปดหมืน่หนกง่พนัส่ีร้อยบาทถิว้น)

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวงชีแ้จงว่าโครงการนี้เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช้งาน
มากกว่า ๕ ปีแล้ว ซกง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตขิองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข แตใ่หห้นว่ยงานปรับแกไ้ขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ
และจดัทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ซก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงชี้แจงว่าได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์ต่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคา
แสดงในเวทบไซต์ เนื่องจากคุณสมบัติอุปกรณ์ Access Switch ซก่งมาพร้อมกับระบบ Network Management System
(NMS) เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์ ซก่งคุณสมบัติท่ีการไฟฟ้านครหลวงต้องการ ต้องมีอุปกรณ์ต่อเชื่อม UPLINK (Fiber Optic)
พ ร้อมติ ดตั้ ง  และ  config  ให้ เ ข้ า กั บ ระบบงาน เพื่ อ ใช้ ในก าร ไฟฟ้ านครหลวง  (ข้ อมู ลอ้ า งอิ ง จ าก เ วท บ ไซต์
http://www.kernelsoftware.com/products/catalog/enterasys.html) 
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
กรณีไมแ่สดงราคาจากเวทบไซตไ์ด ้ใหแ้สดงเหตผุลในชอ่งหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

การ  ไฟฟ้า  ส่วนภูมภิาค จำานวน   ๒   โครงการ  
5. โครงการจดัหาพร้อมตดิตัง้อปุกรณ์สำารองไฟฟา้พร้อมอปุกรณ์ประกอบ งบประมาณปี 2556

วงเงิน 34,658,120 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำานวน 2,426,068.40 บาท เป็นเงินท้ังส้ิน 37,084,188.40 บาท
(สามสิบเจทดล้านแปดหมื่น ส่ีพันหนก่ ง ร้อยแปดสิบแปดส่ีสิบสตางค์ )  ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
20,992,672.40 บาท (ย่ีสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเจทดสิบสองบาทส่ีสิบสตางค์)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข แตใ่หห้นว่ยงานปรับแกไ้ขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ
ซก่งหน่วยงานไดป้รับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงว่าได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์ต่าง ๆ แล้ว ไม่มี

ราคาแสดงในเวทบไซต ์ท้ังนี ้หนว่ยงานมคีวามจำาเป็นเร่งดว่นท่ีจะตอ้งจดัหาใหแ้ล้วเสรทจภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หาก
พิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
กรณีไมแ่สดงราคาจากเวทบไซตไ์ด ้ใหแ้สดงเหตผุลในชอ่งหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

6. โครงการจดัหาระบบหาเส้นทางหลัก (Carrier Router System)  สำาหรับเครือขา่ยอนิเตอร์เนทต
งบประมาณปี 2556 วงเงิน 30,000,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำานวน 2,100,000 บาท เป็นเงินท้ังส้ิน
32,100,000 บาท  (สามสิบสองล้านหนก่งแสนบาทถิว้น)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบัิตแิล้ว มีข้อสังเกตให้หน่วยงานชี้แจงถิกงความจำาเป็นในการเปรียบเทียบรายการอุปกรณ์เพียง ๒ ย่ีห้อ และใหห้นว่ยงาน
ปรับแก้ไขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ ซกง่หน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นการจัดหาในลักษณะ Solution ไม่ได้แยกซื้อ

เป็นรายอุปกรณ์ จกงขก้นอยู่กับบริษัทผู้เสนอราคาว่าจะเสนออุปกรณ์ย่ีห้อใดเขา้มา แตห่ากพิจารณาตามข้อกำาหนดและขอบเขต
ของงาน (TOR) นั้น จะมีมากกว่า ๒ ย่ีห้อท่ีสามารถิเข้าแข่งขันได้  ท้ังนี้ หน่วยงานได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์
ต่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคาแสดงในเวทบไซต์  และหน่วยงานมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดหาให้แล้วเสรทจภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อเสนอแนะว่า อย่ากีดกันทางการค้า เพราะ
ทูตจากประเทศจีนได้ขอร้อง
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
กรณีไมแ่สดงราคาจากเวทบไซตไ์ด ้ใหแ้สดงเหตผุลในชอ่งหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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การ  ประปา  สว่นภูมิภาค จำานวน   ๒   โครงการ  
7. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเครือขา่ย ระยะท่ี 2 งบประมาณปี 2555 วงเงิน  90,580,000 บาท

(เกา้สิบล้านหา้แสนแปดหมืน่บาท) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 77,834,775.44 บาท (เจทดสิบเจทดล้านแปดแสน
สามหมื่นส่ีพันเจทดร้อยเจทดสิบห้าบาทส่ีสิบส่ีสตางค์)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข แตใ่หห้นว่ยงานปรับแกไ้ขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ
ซก่งหน่วยงานไดป้รับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคชี้แจงว่าได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์ต่าง ๆ แล้ว ไม่มี

ราคาแสดงในเวทบไซต์ ท้ังนี้ หน่วยงานมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดหาให้แล้วเสรทจภายในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ หาก
พิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
กรณีไมแ่สดงราคาจากเวทบไซตไ์ด ้ใหแ้สดงเหตผุลในชอ่งหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

8. โครงการระบบสารสนเทศดา้นผู้ใชน้้ำา ระยะท่ี 2 งบประมาณปี 2556 วงเงิน 53,500,000 บาท
(หา้สิบสามล้านหา้แสนบาทถิว้น) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 50,527,530 บาท (หา้สิบล้านหา้แสนสองหมืน่
เจทดพันห้าร้อยสามสิบบาทถิว้น)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตให้หน่วยงานชี้แจงถิกงความจำาเป็นในการเปรียบเทียบรายการอุปกรณ์เพียง ๒ ย่ีห้อ และให้หน่วยงาน
ปรับแก้ไขเอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ และจัดทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ซก่งหน่วยงานได้ปรับ
แกไ้ขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนการประปาส่วนภูมภิาคชีแ้จงว่าโครงการนีเ้ป็นการจัดหาในลักษณะ Solution ไมไ่ดแ้ยกซือ้

เป็นรายอปุกรณ์ จกงขกน้อยู่กบับริษทัผู้เสนอราคาว่าจะเสนออปุกรณ์ย่ีหอ้ใดเขา้มา และได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเวทบไซต์
ต่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคาแสดงในเวทบไซต์ ท้ังนี้ หน่วยงานมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดหาให้แล้วเสรทจภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพิจารณาล่าช้าอาจทำาให้เกิดปญญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ ใหห้นว่ยงานดำาเนนิการจดัหาตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
กรณีไมแ่สดงราคาจากเวทบไซตไ์ด ้ใหแ้สดงเหตผุลในชอ่งหมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอกีคร้ังหนกง่ แล้วรายงาน
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป

๕.๓ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่เกนิ 10 ลา้นบาท ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
จำานวน ๓ โครงการ ดงันี้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษั   จำานวน   ๑   โครงการ  
9. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แททบเลทต) และอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แททบเลทต) พร้อมระบบสำาหรับใช้ในการเรียนการสอน สำาหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 39 โรงเรียน งบประมาณปี ๒๕๕๖ วงเงิน 11,328,560 บาท (สิบเอทดล้านสามแสนสองหมืน่แปดพัน
หา้ร้อยหกสิบบาทถิว้น) 

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการอปุกรณ์ควบคมุและ
บริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ ให้ระบุว่าเป็นย่ีห้อ/รุ่นอะไร เพื่อเป็นท่ีมาของราคาอ้างอิง และใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข
เอกสารตามแบบรายงานสรุปโครงการฯ ซก่งหน่วยงานไดป้รับแก้ไขแล้ว เหทนควรพิจารณาให้ความเหทนชอบ

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)






