
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗
วันจันทร์ที ่๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒๒ อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเลทกทรอนิกส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

5. นายศุภลักษณ์ ปรีตเิขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ

6. นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

7. นายพงษ์ศักดิ ์ธีระกติติวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

10. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

11. นายนิวัตร สถติกาญจนะ ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค

12. นายพิศณุ ตนัติถาวร ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

13. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ สายงานธุรกิจสารสนเทศฯ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด

15. นางสาวมานิดา จินดามาตย์ นักจดัการงานท่ัวไปชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

16. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการและปฏบัิตกิารตามกฎหมาย สกม. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.

17. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช ผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. กรรมการ
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18. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
19. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

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

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

21. นางสาววรรณภา ขนัติสมบูรณ์ 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 (ตดิราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเลทกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้แทนกรมท่ีดิน กรรมการ
6. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายฐิติกุล บุณยะกาญจน์ รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและส่ือสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
2. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค

กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3. นายเจษฎา หนูทวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๔ การประปาส่วนภูมิภาค
4. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
5. นางสาวมณฑินี สุขะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
6. นางสาวหทัยกานต ์รุ่งรังสรรค์ นักประมวลผลข้อมูล 8 การไฟฟ้านครหลวง
7. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๕ การไฟฟ้านครหลวง
8. นายเอนก อ่วมแจง ผู้อำานวยการกองการศกกษาฯ อบจ.อุตรดติถ์
9. นายสันติ ภูพืช รองผู้อำานวยการโรงเรียน โรงเรียนตรอนตรีสิทธ์ุ

อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
10. นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำานวยการโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศกกษา-

น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
11. นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศกกษา-

น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
12. นายณัฐวรรธ วงศ์เดช หัวหน้าฝ่าายนโยบายและแผน อบจ.เพชรบุรี
13. นายผดุง อ่วมรอม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป อบจ.เพชรบุรี
14. นายเปลว อินเมือง เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ.อุตรดติถ์
15. นางสาวปิยะอาภา เยาวรัตน์ นักวิชาการศกกษา ๖ว อบจ.อุตรดติถ์
16. นายสัญชัย เตชนิมติวัช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรมการปกครอง
17. นายชลอ อินทพันธ์ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมการปกครอง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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18. นายวิชัย เอี่ยมอาภรณ์ หัวหน้าฝ่าายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
19. นางสาวรักชนก ภิรมยาภรณ์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ว เมืองพัทยา
20. นายกิตติชัย น้อยนวล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ เมืองพัทยา
21. นางสาวชาลินี จันทร์รมณีย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ อบจ.เพชรบุรี
22. นางสาวณฐสรณ์ แก้วโกศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทกกข้อมูล อบจ.เพชรบุรี
23. นายทศพร นามไว ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ.เพชรบุรี
24. นางพรดา โสภณสิทธ์ิ พนักงานวิเคราะห์ขอ้มูล ศสส. สป.มท.
25. นางสาววีณา สุรวดี นักคอมพิวเตอร์ ๖ การประปานครหลวง
26. นายวรกิจ วรรณศิริ ท่ีปรกกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อบจ.น่าน
27. นายวรยุทธ์ เพชราภรณ์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันฯ
28. นางสาวขวัญเรือน พ่วงเกตุ
29. นายชัยวัฒน์ ยอดย่ิง อบจ.อุตรดติถ์
30. นายสำารวย เรือนคำา โรงเรียนเตรียมอุดมศกกษา-

น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
31. นายวิเชียร ชดิชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 8/๒๕๕๖ เมือ่วันท่ี 29 ตลุาคม 2556

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี
8/2556  เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม ๒๕๕๖  เป็นการพิจารณาให้ความเหทนชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน 16 โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุม
มีจำานวน 9 หน้า  ซึกง่ได้จดัส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าแล้ว

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ หน้าท่ี 8 โครงการท่ี 3 ดังนี้
- ขอแกไ้ขขอ้ความจากเดมิ “...โครงการแรกจดัหาจำานวน 733 ชดุ โครงการนีจ้ดัหาเพิม่เตมิ จำานวน 844 ชดุ

รวมเป็น 1,577 ชดุ ซึกง่โครงการนีม้วีงเงินลดลงจากโครงการแรก เนือ่งจากกระทรวงมหาดไทยมหีนงัสือท่ี มท 0808.2/ว๙๔๕
ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556” แก้ไขเป็น “...โครงการแรกจัดหาจำานวน 733 ชุด โครงการนี้จัดหาเพิ่มเติม จำานวน 844 ชุด
รวมเป็น 1,577 ชุด ซึก่งท้ัง 2 โครงการนี้มีวงเงินลดลงจากโครงการท่ีเคยดำาเนินการไปแล้ว เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย
มีหนังสือท่ี มท 0808.2/ว๙๔๕ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556”

- ขอตัดย่อหน้าก่อนมติท่ีประชุม “คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าโครงการลำาดับท่ี 1 และ 2 ของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดอบุลราชธานตีอ้งดำาเนนิการเปรียบเทียบราคากบัโครงการของมลูนธิิ 5 ธันวามหาราช หรือไม ่ซึกง่ผู้แทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมชี้แจงว่า มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เป็นส่ือของระดับชั้นประถมศกกษาเท่านั้น โครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครงการในระดับมัธยมศกกษา”

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทีป่ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ ตามบันทึกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5309.7/44191 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้
มอบหมายให ้นายพูลสริิ ธรรมสโรช ผู้ช่วยผู้วา่การธรุกจิสารสนเทศและสือ่สาร เปน็ผู้ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค แทนนายสงวน อนุตรโสตถิ ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)



- 4 -

ประธานฯ (นายแกน่เพชร ชว่งรังษ ีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง
ของกระทรวงมหาดไทย) กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีจัดประชุมพร้อมจัดเล้ียงอาหารว่าง
และเคร่ืองดื่มในระหว่างการประชุมในวันนี้

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค (นายฐิตกิลุ บุณยะกาญจน ์รองผู้ว่าการ
ธุรกจิสารสนเทศและส่ือสาร การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค) เรียนท่ีประชมุว่าวันนีน้ายพลูสิริ ธรรมสโรช ผู้ชว่ยผู้ว่าการธุรกจิสารสนเทศ
และส่ือสาร ตดิราชการ จกงมอบหมายใหน้ายธนาเศรษฐ์ พงษท์รงเสถยีร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ สายงานธุรกจิสารสนเทศ
และส่ือสาร เขา้ร่วมประชมุแทน
มติทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๒ ตามบนัทกึกรมโยธาธกิารและผังเมอืง ที ่มท 0702.4/12977 ลงวนัที ่12 พฤศจกิายน 2556
ได้มอบหมายให้ นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
กรมโยธาธิการและผังเมอืง แทนนายวรวทิย์ สายสุพัฒน์ผล ตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2556

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เรียนท่ีประชุมว่าวันนี้นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดราชการ จกงมอบหมายให้ตนเอง
เขา้ร่วมประชุมแทน
มติทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๓ การยกเลิกคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย และมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยข้ึนใหม่

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีคำาส่ังท่ี ๕๗๘/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการปรับองค์ประกอบและเพิ่มเติมกรรมการอีกจำานวน ๒
ท่าน คือ ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป. และผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดบักรม สป. เพื่อให้การพิจารณาโครงการ
จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรกกษาเมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม
๒๕๕๖ ลงมติรับทราบผลการดำาเนินการจัดทำาหลักเกณฑ์การคำานวณราคากลางของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเหทนชอบการ
ปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ซึก่งการเปิดเผยราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซึื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถกง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น คณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยซึก่งทำา
หน้าท่ีสนับสนุนช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจกงควรประกอบด้วย
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังดา้นระบบคอมพิวเตอร์ ด้านกฎหมาย และดา้นการบริหารงานพัสดุ และเพื่อให้สอดคล้อง
กับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน จกงเหทนควรปรับปรุงชื่อ องค์ประกอบ และอำานาจหน้าท่ีของคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ยกเลิกคำาส่ังคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย ท่ี ๗๑/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เร่ือง แต่งตั้งคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และมีคำาส่ังท่ี ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำางานพิจารณา
กล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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๓.๔ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่
๒๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม้ปีระชาพจิารณ์รับฟงัความคดิเหทนขอ้เสนอแนะ
รายละเอียด (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป  พ .ศ. 2557 (จำานวน ๖๔
รายการ) ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดท่ีเวทบไซึต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (http://www.mict.go.th/view/1/ข่าวท้ังหมด/ดาวน์โหลด/595) ติดต่อเจ้าหน้าท่ีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
teeravut.t@mict.go.th, rangsarit.n@mict.go.th, rangsarit007@mict.go.th

ต่อมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้เผยแพร่เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (จำานวน ๖๘  รายการ) ดาวน์โหลดได้ท่ี
เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง) สรุปได้ดังนี้

(๑) ยกเลิก ๒ รายการ คือ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ราคา ๓,๙๐๐ บาท
- เคร่ืองสำารองไฟฟาาขนาด ๗๕๐ VA ราคา ๑,๗๐๐ บาท

(๒) เพิ่ม ๖ รายการ ดังนี้
- เคร่ืองสำารองไฟฟาาขนาด ๘ ๐๐ VA ราคา ๓,๐๐๐ บาท
- ควรพจิารณาจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์จากผู้ผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม
- ควรพจิารณาจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์จากผู้ผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานดา้นการประหยัดพลังงาน
- ควรพจิารณาจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์จากผู้ผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานดา้นการปาองกนัการรบกวน

ของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟาาท่ีจะไปรบกวนอปุกรณ์ไฟฟาาอืน่ ๆ
- ควรพจิารณาจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์จากผู้ผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐานดา้นความปลอดภยัตอ่ผู้ใชง้าน
- ในการจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ควรคำานงงถึงงงบประมาณท่ีตอ้งจา่ยในอนาคต เชน่  คา่หมงกพมิพ ์

คา่บำารุงรักษา คา่บริหารจดัการ คา่ไฟฟาา เปตนตน้
(๓) ปรับราคาเพิ่มขง้น จำานวน ๑๐ รายการ ปรับลดราคาลง จำานวน ๑๙ รายการ 
(๔) ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานจำานวน ๓๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอใน

ท่ีประชุม
ด้วยคณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรงกษาเมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบผลการดำาเนินการจัดทำา

หลักเกณฑ์การคำานวณราคากลางของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการเปเดเผยราคากลางตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปเดเผยราคา
กลางของทางราชการ) แจ้งตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม
๒๕๕๖ ซงง่เหน็ชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดว่นท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/๑๒๘ ๐๒ ลงวันท่ี ๖
สิงหาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารกำาหนด หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ เปตนราคาอ้างอิง ท้ังนี้ให้พิจารณา
จากความเหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการ และเปตนประโยชน์ตอ่ทางราชการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยได้มีข้อสังเกตในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๖ ว่าการใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกาศกำาหนด ต้องใช้พร้อมกัน
ท่ัวประเทศ โดยถึือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ีประกาศเปตนต้นไป เปตนหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติท่ีจะต้องติดตามจากเว็บไซต์ของกระทรวง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซง่งเปตนผู้ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗  จงงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (www.mict.go.th) และใชเ้กณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร
ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันท่ีประกาศเปตนต้นไป โดยกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชนข์องทางราชการเปตนหลัก
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง นกัวิชาการคอมพวิเตอร์
ชำานาญการ) มีข้อเสนอแนะว่าหากหน่วยงานอ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม
ในการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  ให้หน่วยงาน
ทบทวนให้เปตนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารประกาศกำาหนดใหม่ คือ ปรับใช้ราคาใหม่เปตนราคาอ้างอิง และปรับคุณลักษณะพื้นฐานให้เปตนไปตามหลักเกณฑ์ใหม่

คณะกรรมการฯ อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดงันี้
(๑) คณะทำางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้ฟงง

คำาชี้แจงของหน่วยงานท่ีเสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ว่ารายละเอียดข้อเสนอของโครงการฯ
เปตนไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกระทรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือไม่ หากไม่มีหลักเกณฑ์และ
แนวปฏบัิตขิองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รายละเอยีดขอ้เสนอของโครงการฯ ดงักล่าวเปตนไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏบัิตขิองกระทรวงมหาดไทยหรือไม ่เมือ่พจิารณาแล้วเหน็ว่าเปตนไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิต ิจงงเหน็ควร
นำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาตอ่ไป  แตค่วามเห็น
ของคณะทำางานฯ ไม่ผูกพันคณะกรรมการฯ ซงง่คณะกรรมการฯ พิจารณาดูเอกสารเพิ่มเติมก็อาจวินิจฉยัแตกตา่งไปจากความ
เห็นของคณะทำางานได้

(๒) อำานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เปตนของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ส่วนคณะทำางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเปตนเพยีงตวัชว่ยในการปฏบัิตงิาน  เมือ่วันท่ีคณะทำางานฯ พจิารณา นัน้ ขอ้เท็จจริงในเร่ือง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเปตนอีกอย่างหนง่ง  เมื่อคณะทำางานฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างไรก็ไม่ผูกพันคณะกรรมการ
ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการฯ (ท่ีมีอำานาจตามกฎหมาย) พิจารณาในวันนี้  ก็ต้องฟงงข้อเท็จจริงท่ีเปตนปงจจุบัน  ถึ้าข้อเท็จจริงนี้
เปตนข้อเท็จจริงท่ีออกมาใหม่แล้วเปตนกฎท่ีจะต้องใช้บังคับ คณะกรรมการฯ ต้องใช้กฎตัวนี้ในการพิจารณา  ถึ้าคณะกรรมการฯ
เหน็ชอบในส่วนอืน่ว่าคณะทำางานฯ พจิารณาในส่วนอืน่ ๆ แล้วรับฟงงได ้แตข่อ้เท็จจริงเปล่ียนไป  คณะกรรมการฯ จะเอาความเหน็
ของคณะทำางานฯ ในส่วนท่ีข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลงนี้มาพิจารณาไม่ได้  คณะกรรมการฯ ต้องนำาข้อเท็จจริงใหม่ท่ีเปตนปงจจุบัน
มาประกอบการพิจารณา  ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตอ้งพิจารณาเอง จะมอบให้คณะทำางานเปตนผู้ให้ความเห็นชอบไม่ได้

(๓) ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ขอ้ ๔
กำาหนดว่า “...คำาขอท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ และกรรมการสามารถึใช้ดลุพินิจท่ีจะปรับราคาลงได้หาก
เห็นว่าไม่เปตนไปตามท่ีมีการประกาศกำาหนด หรือเห็นว่าไม่เหมาะสม...”  ดังนั้น คณะกรรมการฯ สามารถึพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการ  กรณีหน่วยงานอ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมในการเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานทบทวนให้เปตนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกาศกำาหนดใหม่ คือ ปรับใช้ราคาใหม่เปตนราคาอ้างอิง และ
ปรับคุณลักษณะพื้นฐานให้เปตนไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(๔) กระบวนการท่ีจะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ เปตนกระบวนการท่ีจะยืนยันว่าหน่วยงานได้
ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว
หากหน่วยงานปฏิบัตไิม่ตรงตามท่ีคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการไว้ หน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบเอง

มติทีป่ระชุม รับทราบ และให้ฝ่าายเลขานุการฯ แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด เพื่อซึกัซึ้อมความ
เข้าใจเกีย่วกับการใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เมือ่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารประกาศกำาหนดใหม่ ดังนี้

(๑) งาน/แผนงาน/โครงการท่ีอยู่ในระหว่างการพจิารณาและใชเ้กณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยสามารถึใช้ดุลพินิจท่ีจะ
ให้หน่วยงานปรับเปล่ียนให้เปตนไปตามท่ีมีการประกาศกำาหนดใหม่ได้โดยไม่ต้องนำาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
อีกคร้ังหนง่ง  และหน่วยงานต้องดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปตนหลัก

(๒) งาน/แผนงาน/โครงการท่ีผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว แตยั่งไม่อยู่ในขั้นตอนดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตอ่มาได้มีประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมา ซง่งงาน/แผนงาน/โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว มีรายการ
ถึูกเปล่ียนแปลงตามรายการท่ีเผยแพร่ใหม่ และหน่วยงานยังคงสามารถึใช้คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามท่ี
เปล่ียนแปลงไปได ้หน่วยงานสามารถึปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการในงาน /แผนงาน/โครงการให้เปตนไปตามท่ี
ประกาศใหม่ก่อนดำาเนินการจัดหาพร้อมกับรายงานให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยทราบ โดยไม่ต้องนำาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกคร้ังหนง่ง  และหน่วยงานจะต้องพิจารณาดำาเนินการ
ให้เปตนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของงบประมาณท่ี
เพิ่มขง้นและลดลง รวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด คำานงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเปตนหลัก

๓.๕ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ป งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ ทีผ่่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำานวน ๔
หน่วยงาน ดงันี้

1) กรมโยธาธิการและผังเมอืง จำานวน 9 โครงการ รวมวงเงิน 41,068,652 บาท (ส่ีสิบเอทดล้าน
หกหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถว้น)

2) การประปาส่วนภมูภิาค จำานวน 12 หนว่ยงาน รวม 15 โครงการ รวมวงเงิน 44,952,474 บาท
(ส่ีสิบส่ีล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันส่ีร้อยเจทดสิบส่ีบาทถ้วน)

3) องค์การตลาด จำานวน 2 โครงการ รวมวงเงิน 10,640,500 บาท (สิบล้านหกแสนส่ีหมื่น
ห้าร้อยบาทถ้วน)

4) การไฟฟา้นครหลวง รวม 33 โครงการ รวมวงเงินท้ังส้ิน 1,280,750,559.37 บาท (หนกง่พนั
สองร้อยแปดสิบล้านเจทดแสนห้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบเจทดสตางค์) ดังนี้

- โครงการท่ีมมีลูคา่ไมเ่กนิ 10 ล้านบาท จำานวน 21 โครงการ วงเงิน 30,858,632.02 บาท
(สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทสองสตางค์)

- โครงการท่ีมมีลูคา่เกนิ 10 ล้านบาท จำานวน 12 โครงการ วงเงิน 1,249,891,927.35 บาท
(หนกง่พนัสองร้อยส่ีสิบเกา้ล้านแปดแสนเกา้หมืน่หนกง่พนัเกา้ร้อยย่ีสิบเจทดบาทสามสิบหา้สตางค)์ (กล่ันกรองกอ่นเสนอ คกก.มท.)
มติทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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๓.๖ สรุปรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด และ
ที่ดำาเนินการจดัหาตามระเบยีบพัสดุฯ แล้ว จำานวน ๑๔ หน่วยงาน ดงันี้

๓.๖.๑ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จำานวน ๑๑ หน่วยงาน คือ

1) จงัหวัดฉะเชงิเทรา จำานวน 21 หนว่ยงาน รวม 23 โครงการ รวมวงเงิน 2,064,440 บาท 
(สองล้านหกหมื่นส่ีพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

2) จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 106 หน่วยงาน รวม 231 โครงการ รวมวงเงิน 
33,696,343 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยส่ีสิบสามบาทถ้วน)

3) จงัหวัดอทัุยธาน ีจำานวน 39 หนว่ยงาน รวม 49 โครงการ รวมวงเงิน 3,817,000 บาท
(สามล้านแปดแสนหนก่งหมื่นเจทดพันบาทถว้น)

4) จังหวัดลำาปาง จำานวน 80 หน่วยงาน รวม 111 โครงการ รวมวงเงิน 
23,246,309 บาท (ย่ีสิบสามล้านสองแสนส่ีหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน)

5) จังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 15 หน่วยงาน รวม 19 โครงการ รวมวงเงิน 
4,624,320 บาท (ส่ีล้านหกแสนสองหมื่นส่ีพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

6) จงัหวัดลำาพนู จำานวน 38 หนว่ยงาน รวม 60 โครงการ รวมวงเงิน 2,937,170 บาท
(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจทดพันหนก่งร้อยเจทดสิบบาทถ้วน)

7) จังหวัดนราธิวาส จำานวน 130 หน่วยงาน รวม 134 โครงการ รวมวงเงิน 
10,895,100 บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนก่งร้อยบาทถว้น)

8) จงัหวัดกระบ่ี จำานวน 59 หนว่ยงาน รวม 88 โครงการ รวมวงเงิน 11,497,387 บาท 
(สิบเอทดล้านส่ีแสนเก้าหมื่นเจทดพันสามร้อยแปดสิบเจทดบาทถ้วน)

9) จงัหวัดอา่งทอง จำานวน 41 หนว่ยงาน รวม 56 โครงการ รวมวงเงิน 6,338,370 บาท
(หกล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเจทดสิบบาทถว้น)

10) จังหวัดสุพรรณบุรี จำานวน 73 หน่วยงาน รวม 76 โครงการ รวมวงเงิน 
5,355,000 บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

11) จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 46 หน่วยงาน รวม 46 โครงการ รวมวงเงิน 
6,441,245 บาท (หกล้านส่ีแสนส่ีหมื่นหนก่งพันสองร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน)

๓.๖.๒ ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดฯุ แล้ว จำานวน ๓ หน่วยงาน คือ
1) จังหวัดหนองคาย จำานวน 16 หน่วยงาน รวม 20 โครงการ รวมวงเงินท่ีผ่านการ

อนุมัติ 1,398,320 บาท (หนก่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) จำานวนเงินท่ีจัดหาจริงตามระเบียบ
พัสดุฯ 1,376,020 บาท (หนก่งล้านสามแสนเจทดหมื่นหกพันย่ีสิบบาทถ้วน)

2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 56 หน่วยงาน รวม 78 โครงการ รวมวงเงินท่ี
ผ่านการอนุมัต ิ4,053,680 บาท (ส่ีล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถว้น) จำานวนเงินท่ีจดัหาจริงตามระเบียบพัสดุฯ 
3,763,891.90 บาท (สามล้านเจทดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเอทดบาทเก้าสิบสตางค์)

3) จังหวัดสตูล จำานวน 17 หน่วยงาน รวม 22 โครงการ รวมวงเงินท่ีผ่านการอนุมัติ 
4,264,840 บาท (ส่ีล้านสองแสนหกหมื่นส่ีพันแปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) จำานวนเงินท่ีจดัหาจริงตามระเบียบพัสดุฯ 
4,172,324 บาท (ส่ีล้านหนก่งแสนเจทดหมื่นสองพันสามร้อยย่ีสิบส่ีบาทถ้วน)
มติทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  และให้ฝ่าายเลขานุการฯ 
จัดทำารายงานเป็นตารางแสดงยอดรวมว่ามีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผ่านการพิจารณาจำานวนเท่าใด และมีโครงการ
ท่ีรายงานผลการจัดหาแล้วจำานวนเท่าใด จะได้ทราบจำานวนโครงการท่ียังคงค้างอยู่

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)



- 9 -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๘/2556 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 2556
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕

ล้านบาท ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึก่งผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและ
ราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๙ /๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖, คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖
เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และคณะทำางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้ว รวมท้ังส้ิน ๑๕ โครงการ

๕.๑ การพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในหลักการโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมลูคา่เกิน
10 ลา้นบาท ของสว่นราชการ/หนว่ยงานรัฐวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึกง่ผ่าน
การพิจารณากล่ันกรองจากคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี
๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว รวมท้ังส้ิน ๔
โครงการ ดังนี้

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่ีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ซึกง่ผ่าน
การพิจารณากล่ันกรองจากคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี
๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว จำานวน ๑ โครงการ คือ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบ

ปฏิบัติการ จำานวน 2,166 ชุด งบประมาณประจำาป  2557 จำานวนเงิน 72,467,862.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%
จำานวน 5,072,750.34 บาท รวมวงเงนิทัง้สิน้ 77,540,612.34 บาท (เจด็สบิเจด็ลา้นหา้แสนสีห่มืน่หกร้อยสบิสองบาท
สามสิบสีส่ตางค์)

คณะทำางานฯ ประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 ได้ตรวจสอบรายละเอียด
เอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด
เหทนควรนำาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล
แบบท่ี ๒ มีการปรับลดราคาและเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการ
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มอบให้ฝ่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ
เป็นหลัก

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ ซึก่งผ่านการ
พิจารณากล่ันกรองจากคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี
๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว จำานวน ๑ โครงการ คือ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการประชุมทางไกล Conference กับการ

จัดการภัยพิบัติ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๖ จำานวนเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๑,๐๐๒,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองพันบาทถ้วน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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คณะทำางานฯ ประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสารท่ีปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางานฯ ในการประชุม คร้ังท่ี ๙ /๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ แล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้

(๑) แสดงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าระบบเครือข่ายใหม่ซึก่งหน่วยงานชี้แจงว่าเป็นการขยายเพิ่มเติม นั้น
สามารถเชื่อมตอ่กับระบบในปัจจุบันท่ีเช่าใช้อยู่ รวมท้ังระบบของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไร

(๒) ใหต้ดัขอ้ความ “ท่ีเป็นย่ีหอ้และเป็นผู้ผลิตรายเดยีวกนักบัระบบ Web Conference”  หากหนว่ยงาน
เกรงว่าระบบจะไม่สามารถเข้ากันได้ อาจเปล่ียนข้อความเป็น “ท่ีต้องเชื่อมโยงกับระบบ Web Conference ได”้

(๓) ปรับแก้ไขรายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่าง Video Conference กับ Web Conference ให้
ชัดเจนว่าแตล่ะระบบสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ตรงตามความตอ้งการของหน่วยงานอย่างไร

(๔) กรณีท่ีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๔ โปรแกรมจัดการสำานักงาน ให้ใช้เกณฑฯ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ซึก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว  และฝ่าายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เหทนควร
นำาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี ๑ ไม่มีการ
ปรับราคา แต่มีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับคุณลักษณะพื้นฐานของรายการตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหมเ่มือ่วันท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗  มอบใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบในการประชมุคร้ังตอ่ไป  โดยใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่มีลูคา่เกนิ 10 ลา้นบาท ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึกง่ผ่าน
การพิจารณากล่ันกรองจากคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี
๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว จำานวน ๑ โครงการ คือ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดเพชรบุรี จำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการขอรับการสนบัสนนุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมสือ่การเรียนการสอน งบประมาณรายจา่ย

ประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๒๔,๓๐๘,๐๗๐ บาท (ยี่สบิสี่ล้านสามแสนแปดพันเจด็สิบบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสารท่ีปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางานฯ ในการประชุม คร้ังท่ี ๙ /๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ แล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้

(๑) ส่ือท่ี อบจ.เพชรบุรีนำามาสาธิต ต้องติดตั้งลงในเคร่ือง การนำาเสนอในส่วนของ ๘ กลุ่มสาระ
เป็นการนำาเสนอในรูปแบบ Video เป็นส่วนใหญ่ เน้นการบรรยายอย่างเดียว ยกเว้นบางหัวข้อท่ีมีการโต้ตอบ แต่เนื้อหาท่ีมี
การโตต้อบอาจยังไมส่ามารถเพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ได ้หากจะพฒันาซึอฟตแ์วร์รุ่นใหม ่ควรเพิม่การโตต้อบแบบการจำาลอง
สถานการณ์ (Simulation) ให้มากกว่านี้  และควรมีข้อสอบท้ายบทเรียน เพื่อทบทวนว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมาก
น้อยแค่ไหน  สำาหรับส่วนข้อสอบพร้อมเฉลยจะอยู่ท่ีหัวข้อสุดท้าย แยกออกจากส่วนของ ๘ กลุ่มสาระ มีการจัดเกทบสถิติด้วย
แตก่ารเฉลยขอ้สอบ ไมม่กีารแสดงวิธีคดิคำาตอบ อาจทำาใหผู้้เรียนไมส่ามารถเขา้ใจไดว่้า ท่ีตนตอบผิดนัน้ ผิดอย่างไร และจะตอ้ง
คิดอย่างไรจกงจะได้คำาตอบท่ีถูกต้อง

(๒) เมื่อพิจารณาในภาพรวม รายละเอียดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนท่ีได้รับการ
สนบัสนนุครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมส่ือการเรียนการสอนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดขีกน้ แตเ่มือ่พจิารณารายละเอยีดแล้วพบว่า
รายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ยังไม่ดีขก้น หน่วยงานควรศกกษาเพื่อหาข้อสรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ดีขก้นเพราะ
ส่ือการเรียนการสอน หรือเนื่องจากองค์ประกอบอื่น ๆ และต้องปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่นๆ อย่างไร

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ให้ อบจ.เพชรบุรี นำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย และ
ใหจ้ดัเตรียมเอกสารส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ เพือ่นำาเสนอคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาตอ่ไป  และใหเ้ตรียมการชีแ้จงโครงการ โดยเฉพาะ
ท่ีมาของราคาโปรแกรมส่ือการเรียนการสอนให้ชัดเจน ซึกง่ควรเป็นการนำาเสนอด้วยสไลด์บนจอคอมพิวเตอร์ โดยสรุปส้ัน ๆ ให้
ชัดเจน  ซึก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว  และฝ่าายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เหทนควรนำาเสนอใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพวิเตอร์สำาหรับงานสำานกังาน มกีารปรับ
เพิ่มราคาและเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน รายการท่ี ๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ มีการปรับ
ลดราคาและเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน และรายการท่ี ๓ เคร่ืองสำารองไฟฟ้าขนาด ๗๕๐ VA  ถูกยกเลิกไป ปรับเป็น
ขนาด ๘๐๐ VA ซึก่งมีการปรับราคาเพิ่มขก้น
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการ
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มอบให้ฝ่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ
เป็นหลัก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดน่าน จำานวน ๑ โครงการ
๔) โครงการหอ้งเรียนอิเลก็ทรอนกิสส์ำาหรับโรงเรียนหรือสถานศกึษาในพ้ืนทีจ่งัหวดันา่น งบประมาณ

รายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๒๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๖,๕๒๐,๕๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสารท่ีปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางานฯ ในการประชุม คร้ังท่ี ๙ /๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ แล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้

(๑) ส่ือท่ี อบจ.น่านนำามาสาธิตมีลักษณะแตกต่างจากของ อบจ.เพชรบุรี เช่น ชุดโปรแกรมบรรจุอยู่ใน
external harddisk  กรรมวิธีในการนำาเสนอเป็นแบบ graphic animation โปรแกรมมีความสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้
อย่างมาก เป็นการส่ือสารแบบสองทาง (two way communication) สามารถคำานวณได้ในหน้าจอ มีความสามารถเชื่อมโยง
กับกระดานอิเลทกทรอนิกส์ได้ บันทกกค่าได้ สามารถพิมพ์ผลออกมาได ้มีปฏิสัมพันธ์ได้ลกกมากกว่า ฯลฯ  

(๒) เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดหาของ อบจ.เพชรบุรีแล้ว ส่ือของ อบจ.น่าน มีส่วนประกอบรายการ
ของเนื้อหาท่ีค่อนขา้งมากกว่า เพื่อให้การพิจารณาความเหมาะสมเป็นไปด้วยความรอบคอบ นอกจากการเทียบเคียงกัน คณะ
ทำางานฯ จกงให้ อบจ.น่านเตรียมข้อมูลและคำาชี้แจงท่ีมาของราคาโดยเปรียบเทียบกับรุ่นท่ีมีการนำาเสนอแบบอื่น เช่น การ
บันทกกภาพอาจารย์สอนในรูปแบบ video และ animation ว่ามีการผลิตท่ีแตกต่างกันอย่างไร ใช้เคร่ืองมือใด มีความชาญ
ฉลาดต่างกันอย่างไร การผลิตมีความซึับซึ้อนและมีความยากง่ายอย่างไร ฯลฯ  เมื่อ อบจ .น่านปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
รายการซึก่งแสดงให้เหทนขีดความสามารถ ศักยภาพ หรือประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนแล้ว ให้นำาเสนอคณะกรรม
การฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ให้ อบจ.น่านนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานไปพิจารณา จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร
ชี้แจงส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป  ท้ังนี้ โดยเฉพาะท่ีมาของราคาโปรแกรมส่ือการ
เรียนการสอนให้ชัดเจนด้วย ควรเป็นการนำาเสนอด้วยสไลด์บนจอคอมพิวเตอร์ โดยสรุปส้ัน ๆ ให้ชัดเจน ซึก่งหน่วยงานได้ปรับ
แก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว  และฝ่าายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เหทนควรนำาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๒ เคร่ืองสำารองไฟฟ้าขนาด ๗๕๐ VA  ถกูยกเลิก

ไป ปรับเป็นขนาด ๘๐๐ VA ซึกง่มีการปรับราคาเพิ่มขก้น
ผู้แทน อบจ.น่านเสนอขอปรับแก้ไขเคร่ืองสำารองไฟฟ้าขนาด ๗๕๐ VA เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์

มาตรฐานฯ เนือ่งจากมปัีญหาอปุสรรคในส่วนงบประมาณท่ีเพิม่ขกน้จาก ๑,๗๐๐ บาท เป็น ๓,๐๐๐ บาท โดยเปรียบเทียบ ๓ ราย
คอื บริษทั เจวายกรุ๊ป จำากดั เสนอราคา ๑,๗๐๐ บาท บริษทั ออลเลิร์นนิง่ จำากดั เสนอราคา ๑ ,๗๐๐ บาท บริษทั ทีมฟอร์เวิร์ด จำากดั
เสนอราคา ๑,๗๐๐ บาท และเวทบไซึต ์www.goodchoiz.com ราคา ๒,๒๓๙ บาท รายละเอยีดตามเอกสารท่ีเสนอในท่ีประชมุ
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๕.๒ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบในหลกัการโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ
๕ ล้านบาท, ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึก่งผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะทำางานคณะทำางาน
พิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เมือ่วันท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗
แล้ว รวมท้ังส้ิน ๑๑ โครงการ ดงันี้

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑
โครงการ คือ

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำานวน ๔ รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สป. งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑,๗๑๗,๐๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพวิเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑
รายการท่ี ๒ เคร่ืองคอมพวิเตอร์เลเซึอร์ขาวดำา มกีารปรับลดราคาและเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน และรายการท่ี ๓ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เลเซึอร์สี ไม่มีการปรับราคา แตม่ีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการ
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มอบให้ฝ่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ
เป็นหลัก

- โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิ  จำานวน ๖
โครงการ คือ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำานวน ๔ โครงการ
๒) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบ

ปฏบิตักิาร ทดแทนเคร่ืองเดมิ งบประมาณรายจา่ยประจำาป   2557  จำานวนเงนิ 11,888,205 บาท ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%
จำานวน 832,174.35 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 12,720,379.35 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบ
เก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ้คสำาหรับงานประมวลผล 

มกีารปรับลดราคาและเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการ
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มอบให้ฝ่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ
เป็นหลัก

๓) โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ จำานวน 535  ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน 14,400,060 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
7% จำานวน 1,008,004.20 บาท  รวมวงเงินทัง้สิ้น  15,408,064.20  บาท (สิบห้าล้านสี่แสนแปดพันหกสิบสีบ่าท
ยี่สิบสตางค)์

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพวิเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑
มกีารปรับลดราคาและเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการ
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มอบให้ฝ่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ
เป็นหลัก

๔) โครงการจดัหาพร้อมตดิตัง้ Disk สำาหรับงาน SAN Storage ขององคก์รเพ่ิมเตมิ จำานวน 1 ระบบ
งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2557 จำานวนเงนิ 19,361,000 บาท รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% จำานวน 1,355,270 บาท
รวมวงเงนิทั้งสิ้น 20,716,270 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึง่หมืน่หกพันสองร้อยเจ็ดสบิบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๕) โครงการจดัหาอุปกรณ์ตอ่พ่วงเพ่ือใช้งานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทน และเพ่ิมเตมิ งบประมาณ
รายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงนิ ๒๒,๓๕๙,๙๓๑ บาท (ยีส่บิสองลา้นสามแสนหา้หมืน่เกา้พันเกา้ร้อยสามสบิเอ็ดบาทถว้น)
ภาษีมลูคา่เพ่ิม ๗% จำานวนเงนิ ๑,๕๖๕,๑๙๕.๑๗ บาท (หนึง่ลา้นหา้แสนหกหมืน่หา้พันหนึง่ร้อยเกา้สบิหา้บาทสบิเจด็สตางค์)
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๒๓,๙๒๕,๑๒๖.๑๗ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึง่ร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๔ เคร่ืองพิมพ์ Inkjet A ๓ มีการปรับลดราคา

โดยไม่เปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน แต่เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ราคาท่ีเคยจัดหาเป็นราคาอ้างอิง ซึก่งต่ำากว่าราคา
ตามเกณฑ์ฯ ประจำาป  ๒๕๕๗ จกงไม่มีการปรับลดวงเงินของโครงการนี้  สำาหรับรายการท่ี ๑ เคร่ืองพิมพ์ Laser A ๔ ขาวดำา
แบบ Network รายการท่ี ๒ เคร่ืองพิมพ์ Laser A ๓ รายการท่ี ๓ เคร่ืองพิมพ์ Laser Color A ๔ และรายการท่ี ๕
เคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix แบบแคร่ยาว ไม่มีการปรับราคาแต่มีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับคุณลักษณะพื้นฐานของรายการตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหมเ่มือ่วันท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗  มอบใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ Software งบประมาณรายจา่ย

ประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงนิ ๓๘,๕๓๔,๙๕๐ บาท (สามสบิแปดลา้นหา้แสนสามหมืน่สีพั่นเกา้ร้อยหา้สบิบาทถว้น) รวมภาษี
มลูค่าเพ่ิม ๗ เปอร์เซน็ต ์สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ 35,020,000 บาท (สามสบิหา้ลา้นสองหมืน่บาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซึอร์ /ชนิด LED ขาวดำา
แบบ Network แบบท่ี ๒ ไม่มีการปรับราคาแต่มีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับคุณลักษณะพื้นฐานของรายการตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหมเ่มือ่วันท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗  มอบใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การประปาส่วนภูมภิาค จำานวน ๑ โครงการ
๗) โครงการจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วงรองรับระบบฐานข้อมลูระบบผลติ (Preventive

Maintenance) สำาหรับ กปภ.สาขาทั่วประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๑,๓๓๔,๐๙๐ บาท
(สบิเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook สำาหรับระบบ
งานด้านธุรกิจ แบบท่ี ๑ รายการท่ี ๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบท่ี ๑ มีการปรับลดราคาและ
เปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน และรายการท่ี ๓ เคร่ืองสำารองไฟฟ้าขนาด ๗๕๐ VA  ถูกยกเลิกไป ปรับเป็นขนาด ๘๐๐ VA
ซึก่งมีการปรับราคาเพิ่มขก้น
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการ
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มอบให้ฝ่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ
เป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำานวน ๓ โครงการ คือ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดน่าน จำานวน ๑ โครงการ
๘) โครงการชุดบรูณาการการเรียนรู้วทิยาศาสตร์แบบดจิติอล สำาหรับโรงเรียนหรือสถานศกึษาในพ้ืนที่

จงัหวดันา่น งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2556 จำานวนเงนิ 18,240,000 บาท (สบิแปดลา้นสองแสนสีห่มืน่บาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 15,936,000 บาท (สบิห้าล้านเก้าแสนสามหมืน่หกพันบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ อบจ.น่านปรับแก้ไขกรณีท่ีมีราคาไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการ
ท่ี ๕ Microsoft Office Home and Student 2010 ให้เปล่ียนเป็น Microsoft Office Home and Student 2013 หรือ
รุ่นล่าสุด โดยให้ใช้ราคาของเวทบไซึตเ์ป็นราคาอ้างอิง และให้ปรับแก้ไขในรายละเอียดของโครงการให้ถูกต้อง และให้หน่วยงาน
เตรียมสาธิตการทำางานของชุด Inter Active Light Up

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านชี้แจงว่าเทคโนโลยี Active Light Up มีข้อดีคือมีขนาดเลทก เบา
สามารถเคล่ือนย้ายได้ง่าย เพียงติดตั้งกับวัสดุท่ีมีผิวเรียบและแบน เช่น กระดานแบลทคบอร์ด/ไวท์บอร์ดแบบท่ัวไป ผนังห้อง
พื้นโตะ๊ เป็นต้น ในขณะท่ีกระดานอิเลทกทรอนิกส์ (Electronic Board) ติดตัง้ได้ท่ีเดียว หรือหากเป็นระบบขาตั้งมีล้อลาก กทจะ
มีขนาดใหญ่ น้ำาหนักมาก เคล่ือนย้ายลำาบาก

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) มีข้อสังเกตว่า
ควรมีการนำาเสนอราคาจากเวทบไซึต์ต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบกับราคาท่ีเสนอมา เพื่อให้ทราบว่าทำาไมราคาในประเทศไทย
ถกงต่างจากในต่างประเทศ

ผู้แทน อบจ.น่านชี้แจงว่าบริษัทผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำาหนดราคาท่ีจะขายในประเทศไทย ซึก่งมี
ตัวแทนจำาหน่ายเพียงบริษัทเดียว แล้วมี Subcontract หลายบริษัทท่ีไปเสนอราคาตามท่ีต่าง ๆ  ท้ังนี้ หากจำาหน่ายเพื่อใช้ใน
สหรัฐอเมริกาจะรับประกันเพียง ๑ ป  แต่เมื่อส่งออกนอกสหรัฐอเมริกาจะรับประกัน ๗ ป 
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้นำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ไปพจิารณา และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดอุตรดิตถ ์จำานวน ๑ โครงการ
๙) โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2556

จำานวนเงิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 11,777,100 บาท
(สบิเอ็ดล้านเจด็แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึง่ร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่ากรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการท่ี ๖ คลังค้นคว้าความรู้สู่
อาเซึียน ราคาค่อนข้างสูง  เนื้อหาสาระตีมูลค่าราคาค่าวิชาการได้ยาก แต่ทางราชการมีเวทบไซึต์ท่ีให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
อาเซึียนฟรีอยู่แล้ว เช่น กระทรวงการตา่งประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  หากมีเนื้อหาเหมือนกันกทไม่จำาเป็นต้องจ่าย

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล
แบบท่ี ๒ มีการปรับลดราคาและเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน รายการท่ี ๓ ตู้สำาหรับจัดเกทบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบท่ี ๑ (ขนาด ๓๖ U) ไม่มีการปรับราคา แต่เปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน รายการท่ี ๔ เคร่ืองสำารองไฟฟ้า
ขนาด ๗๕๐ VA  ถกูยกเลิก ปรับเป็นขนาด ๘๐๐ VA ซึกง่มีการปรับราคาเพิ่มขก้น  รายการท่ี ๕ เคร่ืองสำารองไฟฟ้าขนาด ๑ kVA
มีการปรับลดราคาแตไ่ม่เปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการ
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  และให้หน่วยงานจัดทำา
ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการท่ี ๖ คลังค้นคว้าความรู้สู่อาเซึียน ว่ามีข้อแตกต่างจากของรัฐบาล
กำาหนดอย่างไร  เมื่อหน่วยงานปรับแก้ไขแล้ว ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำาเสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป

เมืองพัทยา จำานวน ๑ โครงการ
๑๐) โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิเพ่ือการปอ้งกนัอาชญากรรมใหร้องรับการเพ่ิม

ปริมาณนักท่องเที่ยว งบประมาณรายจ่ายประจำาป   2557  จำานวนเงิน 48,000,000 บาท (สี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 32,076,000 บาท (สามสบิสองล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบแผนท่ีและ
แสดงภาพป้ายทะเบียน และรายการท่ี ๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหารจัดการระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ ไม่มีการปรับ
ราคา แตม่ีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน 
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการ
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มอบให้ฝ่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  โดยให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ
เป็นหลัก

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑
โครงการ คือ

กรมการปกครอง จำานวน ๑ โครงการ
๑๑) โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและบตัรประจำาตวัประชาชน

เพ่ือทดแทนระบบเดมิ 455 แหง่ ป งบประมาณ 2557 - 2563 (72 งวด) จำานวนเงนิ 1,021,566,400 บาท (หนึง่พัน
ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบท่ี ๑
รายการท่ี ๖ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ มีการปรับลดราคาและไม่เปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน
รายการท่ี ๒ เคร่ืองสำารองไฟฟ้าขนาด ๗๕๐ VA  ถูกยกเลิก ปรับเป็นขนาด ๘๐๐ VA ซึก่งมีการปรับราคาเพิ่มขก้น  รายการท่ี ๓
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ยแบบท่ี ๑ (ใหบ้ริการ DNS) ไมม่กีารปรับราคา แตม่กีารเปล่ียนแปลงคณุลักษณะพืน้ฐาน  รายการท่ี ๔
อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอ่ง แบบท่ี ๒ มกีารปรับราคาเพิม่ขกน้และเปล่ียนแปลงคณุลักษณะพืน้ฐาน
รายการท่ี ๗ สแกนเนอร์สำาหรับงานเกทบเอกสารท่ัวไป รายการท่ี ๘ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซึอร์/ชนดิ LED ขาวดำา (๓๐ หนา้/นาที)
มีการปรับราคาลดลงแต่ไม่เปล่ียนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แล้ว เหทนว่าสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์ตอ่การให้บริการประชาชน จกงเหทนควรนำาเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)






