
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑  กระทรวงมหาดไทย

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(ร้อยตำารวจโท อาทิตย  บญญญะโสภัตั  ผู้วาาราชการจังหวัดสมญทรสาคร  รักษาราชการแทน ประธานท่ีประชญม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร)

2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ
4. ศ.ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ
5. ผู้แทนศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร แหางชาติ กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ

(นายพิจักษ  เพิ่มประเสริฐ  วิศวกร  หนาวยพัฒนานวัตกรรมฯ)
6. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายศญภัลักษณ  ปรีตเิขมรัตน   รักษาการในตำาแหนาง
ผู้อำานวยการศูนย สารสนเทศเพ่่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)

7. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพฒันาชญมชน กรรมการ
(นายอดิศร สญทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลญามงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

8. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ
(นางสาววิไลพร หงษ หิรัญกญล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

9. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภััย กรรมการ
(นายชัชวาลย  เบญจสิริวงศ   ผู้อำานวยการศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

10. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ
(นางเอ่้อมพร วงศ สวัสดิ์กญล  ผู้อำานวยการศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

11. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำานาญการ)  (แทน)

12. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต   ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่่อสาร)  (แทน)

13. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาสาวนภัูมิภัาค กรรมการ
(นางสมภััทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร และเคร่อขาาย)  (แทน)

14. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายพิศณญ ตนัติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย สินเทคโนโลยี)  (แทน)

15. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าสาวนภัูมิภัาค กรรมการ
(นายธนาเศรษฐ  พงษ ทรงเสถียร  ผู้ชาวยผู้วาาการสารสนเทศและส่่อสาร)  (แทน)

16. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ   หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)  (แทน)

17. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางโสรยา พานิชพงศ   ผู้อำานวยการสาวนอำานวยการ)  (แทน)

18. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและสางเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นางสาวสรารินทร  ชัยสญรินทร   นกัวิเคราะห นโยบายและแผนชำานาญการ)  (แทน)
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19. ผู้อำนนวยกนรสำำนนกกกฎหมนย สำป.มท. กรรมกนร
(นนยโชติ เชื้อโชติ)

20. ผู้อำนนวยกนรศููนยเเทคโนโลยสสำนรสำนเทศูและกนรสืำออสำนร  สำป.มท. กรรมกนรและเลขนนุกนร
(นนยกฤษณเ ธนนวณิช)

21. ผู้อำนนวยกนรสำววนยุทธศูนสำตรเสำนรสำนเทศูและกนรสืำออสำนร  ศููนยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
(นนยทองสิำน สำกตยนพกนธุเ)

22. ผู้อำนนวยกนรสำววนเทคโนโลยสสำนรสำนเทศู  ศููนยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
(นนงสำนววรรณภน ขกนตสิำมบูรณเ)

23. หกวหน้นกลุวมพกฒนนและมนตรฐนนระบบสำนรสำนเทศูและกนรสืำออสำนร  ศููนยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
(นนงบุษรนคกม หวกงศูิริจิตร)

24. นนงสำนววิไลภรณเ ศูรสไพศูนล  นกกวิชนกนรคอมพิวเตอรเชำนนนญกนร  ศูนูยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
25. นนงสุำณสยเ ชูปรสชน  เจ้นพนกกงนนธุรกนรชำนนนญงนน  ศููนยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนุกนร
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิรนชกนร)
1. ปลกดกระทรวงมหนดไทย ประธนนกรรมกนร
2. ดร.วุฒิพงศูเ พงศูเสุำวรรณ กรรมกนรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ตรวจสำอบภนยในกระทรวงมหนดไทย กรรมกนร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นนยนกฐพล แซวล้ิม พนกกงนนวิเครนะหเผกงเมือง กรมโยธนธิกนรและผกงเมือง
2. นนงสุำทธิวรรณ มนรกตนเ รองผู้อำนนวยกนรกองออกแบบระบบสำนรสำนเทศู กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค
3. นนงสำนวอกญชสำน กมลนสิำน ผู้ชววยหกวหน้นแผนกวิเครนะหเและออกแบบด้นนเทคโนโลยส กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค

สำนรสำนเทศู
4. นนงสำนวปิยวรรณ มสเวช หกวหน้นแผนกวนงแผนอุปกรณเคอมพิวเตอรเ กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค
5. นนงสำนวณกฐิยน ตกนติสุำโชติ นกกระบบงนนคอมพิวเตอรเ ระดกบ ๖ กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค
6. นนงพกสำดน แต้เจริญไชย หกวหน้นแผนกบริหนรสำกญญนกนรใช้ระบบสำนรสำนเทศู กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค
7. นนยวสำกนตเ ชกยพร รองผู้อำนนวยกนรกองคอมพิวเตอรเและเครือขวนย กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค
8. ววนทสอ ร.ท. สำมพงษเ สำมกนเลนะ ผู้อำนนวยกนรฝ่านยพกฒนนและสำนกบสำนุนสำนรสำนเทศู กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค
9. นนงนงนุช ขกนแสำง ผู้อำนนวยกนรกองสำนกบสำนุนระบบสำนรสำนเทศู กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค
10. นนยประคอง พินิจพรวกฒนน หกวหน้นแผนกควนมปลอดภกยสำนรสำนเทศู กนรไฟฟ้นสำววนภูมิภนค
11. นนยสุำรบดส แก้วพววงเสำก หกวหน้นสำววนระบบสืำออสำนร กนรประปนนครหลวง
12. นนยประสำนสำเนชกย คงอรุณ เลขนนุกนรนนยก อบจ.กำนแพงเพชร อบจ.กำนแพงเพชร
13. นนยกิตติวกฒนเ กลิอนสุำคนธเ เจ้นหน้นทสอระบบงนนคอมพิวเตอรเ ๗ว อบจ.กำนแพงเพชร
14. นนยอภิสิำทธ์ิ โสำภนนเวช         เจ้นหน้นทสอ อบจ.กำนแพงเพชร
15. นนยชนวสรเ เนินธิรน นกกวิชนกนรคอมพิวเตอรเปฏิบกติกนร กรมทสอดนิ
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธนนกลวนวเปิดประชุมและดำนเนินกนรตนมระเบสยบวนระตวนง ๆ ดกงนส้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

- ไมวมส -
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม

ในกนรประชมุ ครกง้ทสอ ๕/๒๕๕๘ เมืออวกนทสอ ๗ กกนยนยน 2558 เป็นกนรพจินรณนใหค้วนมเหน็ชอบโครงกนร
จกดหนระบบคอมพิวเตอรเของหนววยงนนในสำกงกกดกระทรวงมหนดไทย และองคเกรปกครองสำววนท้องถิอน จำนนวน ๕ โครงกนร 

ประธนนเสำนอทสอประชุมพิจนรณนรกบรองรนยงนนกนรประชุม
ที่ประชุม รกบรองรนยงนนกนรประชุม ครก้งทสอ ๕/๒๕๕๘ โดยไมวมสกนรแกไ้ข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๘)
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ โครงการจดัตัง้ศนูยข้์อมลูบคุลากรทอ้งถิน่แหง่ชาต ิระยะที ่1 สว่นสง่เสริมการบริหารงานบคุคล

ส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2559 จำานวนเงิน 19,527,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 10,868,000 บาท (สบิล้านแปดแสนหกหมืน่แปดพันบาทถว้น)

ในคราวประชญมคณะทำางาน คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่่อวันท่ี ๒๒ พฤษภัาคม ๒๕๕๘  ท่ีประชญมได้พิจารณา
กล่ันกรองโครงการดงักลาาว   และมมีตใิหห้นาวยงานปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน
สางใหฝ่้ายเลขานญการตรวจสอบกาอนนำาเสนอท่ีประชญมคณะทำางานเพ่อ่พจิารณากล่ันกรองอกีคร้ัง  กาอนนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการ
เพ่่อพิจารณาตาอไป

กรมสางเสริมการปกครองท้องถิน่มหีนงัส่อ ท่ี มท ๐๘๐๖/๑๓๗๐๖ ลงวันท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๘ สางโครงการ
ท่ีได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในคราวประชญม คร้ังท่ี ๓ /๒๕๕๘  ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว
เหน็วาาจำานวนเงินงบประมาณของโครงการลดลงเหล่อ  จำานวนเงิน ๑๓,๔๘๔,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านส่ีแสนแปดหม่น่ส่ีพนับาทถว้น)
สาวนท่ีเป็นอญปกรณ คอมพิวเตอร  จำานวนเงิน ๙,๘๑๔,๕๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหม่่นส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนกรมสางเสริมการปกครองท้องถิน่ (นางสาวศริิวรรณ หสัสรังสี  นกัวิชาการคอมพวิเตอร ชำานาญการ)
เรียนท่ีประชญมวาา จำานวนเงิน ๑๙ ล้านบาทเศษ เป็นคำาของบประมาณ  แตาได้รับงบประมาณเพียง ๑๓ ล้านบาทเศษ   จึงปรับ
รายละเอียดโครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  โดยตัดระบบ Call Center และเคร่่องคอมพิวเตอร 
โน้ตบญ้คออก  รวมท้ังได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานด้วย

คณะทำางานประชญมเม่่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  ท่ีประชญมพิจารณาแล้วเห็นวาาจำานวนเงินสาวนท่ีเป็น
อญปกรณ คอมพิวเตอร มีมูลคาาไมาเกิน ๑๐ ล้านบาท  ซึ่งเป็นอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของ
สาวนราชการระดบักรม  จงึสางโครงการดงักลาาวคน่ใหน้ำาไปพจิารณาในระดบักรมตาอไป    ฝ่ายเลขานญการไดท้ำาหนงัส่อแจง้กรมสางเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบแล้ว
ทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๒ โครงการโรงเรียนไฮเทค องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี งบประมาณรายจ่ายประจำาป 
2557 จำานวนเงิน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๑,๒๐๒,๕๖๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)    ตามแบบรายงานสรญปหลังจากปรับแก้ไขแล้ว
วงเงินงบประมาณของโครงการลดลงเหล่อ ๑๕,๗๘๙,๕๔๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่่นเก้าพันห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)
จำานวนเงินสาวนท่ีเป็นอญปกรณ คอมพวิเตอร เทาาเดมิ

ในคราวประชญมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๕ /๒๕๕๘ เม่่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ท่ีประชญมมีมติเห็นชอบ
ในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หนาวยงานพิจารณาทบทวนรายการ ลกล้องบันทึกภัาพคญณภัาพสูงพร้อมระบบ
จับภัาพเคล่่อนไหว”  และกำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานึงถึงประสิทธิภัาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม เพ่่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

องค การบริหารสาวนจังหวัดอญดรธานี มีหนังส่อท่ี อด ๕๑๐๐๗.๑/๓๘๐๑ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
แจ้งวาาหนาวยงานได้พิจารณาทบทวนแล้ว และย่นยันท่ีจะตัดรายการ ลกล้องบันทึกภัาพคญณภัาพสูงพร้อมระบบจับภัาพ
เคล่่อนไหว” จำานวน ๒๒ ตัว รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๗๑๐,๓๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหม่่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
รายการท่ีอยูาในสาวนอญปกรณ อ่น่ของโครงการโรงเรียนไฮเทค   ทำาใหว้งเงินงบประมาณของโครงการลดลงเหล่อ ๑๕,๗๘๙,๕๔๐ บาท
(สิบห้าล้านเจด็แสนแปดหม่่นเก้าพันห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)   จำานวนเงินสาวนท่ีเป็นอญปกรณ คอมพิวเตอร เทาาเดิม

คณะทำางานประชญมเม่่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  ท่ีประชญมพิจารณาแล้วเห็นควรนำาเรียนท่ีประชญม
คณะกรรมการเพ่่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นาวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานงึถงึประสิทธิภัาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญม้คาา และใหม้กีารแขางขนัอยาางเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๘)
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๓.๒ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ หนาวยงาน ดังนี้

หนาวยงาน  จำานวน
(หนาวยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผาานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตญ

องค์การตลาด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- จัดหาจริง ๑ ๑ ๑,๒๙๖,๘๐๐ ๑,๐๖๗,๐๐๐ ลดลง ๒๒๙,๘๐๐

 

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นาวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานงึถงึประสิทธิภัาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญม้คาา และใหม้กีารแขางขนัอยาางเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

๓.๓ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยระดับจงัหวดั จำานวน ๓ หนาวยงาน ดังนี้

หนาวยงาน  จำานวน
(หนาวยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผาานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตญ

จงัหวัดกำาแพงเพชร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผาานการพิจารณา ๔๐ ๕๘ ๑๔,๔๑๑,๒๐๐
จงัหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ผาานการพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผาานการพิจารณา

๔

๘

๔

๒๗

๔๖๙,๕๘๐

๓,๐๑๒,๐๐๐
จงัหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผาานการพิจารณา ๑ ๑ ๔๗๐,๕๐๐

 

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นาวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานงึถงึประสิทธิภัาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญม้คาา และใหม้กีารแขางขนัอยาางเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักำาแพงเพชร
โครงการหอ้งเรียนอิเลก็ทรอนกิส ์E-Classroom for Tablet  งบประมาณรายจา่ยประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๗

จำานวนเงิน ๑๖,๙๙๙,๑๐๐ บาท (สิบหกล้านเกา้แสนเก้าหมื่นเกา้พันหนึ่งร้อยบาทถว้น )  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๑๔,๙๒๕,๖๕๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน    เม่่อหนาวยงานปรับแก้ไข
เปล่ียนช่่อโครงการเป็น ลโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส  E-Classroom”  งบประมาณรายจาายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน
งบประมาณโครงการ จำานวนเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)   ตามแบบรายงานสรญปหลังจากปรับแก้ไขแล้ว
วงเงินงบประมาณของโครงการลดลงเหล่อ จำานวนเงิน ๑๕,๔๖๓,๑๐๐ บาท (สิบหา้ล้านส่ีแสนหกหม่น่สามพนัหนึง่ร้อยบาทถว้น)
สาวนท่ีเป็นอญปกรณ คอมพิวเตอร  จำานวนเงิน ๑๒,๕๙๒,๔๙๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนเก้าหม่่นสองพันส่ีร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ในคราวประชญมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่อ่วันท่ี ๗ กนัยายน ๑๕๕๘   คณะกรรมการมขีอ้สังเกต
และขอ้เสนอแนะสรญปไดว้าา  เน่อ่งจากขอ้มลูไมาเพยีงพอ ไมาสามารถพจิารณาได ้จงึใหห้นาวยงานจดัทำาคำาชีแ้จงพร้อมแสดงหลักฐาน
ย่นยันวาาส่่อท่ีเสนอมามคีวามแตกตาางจากส่่อท่ีมรีาคาต่ำากวาาอยาางใด และใหล้งนามกำากบัเอกสารทญกหนา้    คณะกรรมการมมีติ
ให้หนาวยงานพิจารณาดำาเนินการตามขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  สางให้คณะทำางานตรวจสอบกาอนนำาเสนอ
ท่ีประชญมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตาอไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๘)
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คณะทำางานประชญมเม่่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  ท่ีประชญมพิจารณาแล้วมีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ
สรญปได้ดังนี้

๑. แบบรายการเปรียบเทียบส่่อการเรียนรู้ฯ ท่ีหนาวยงานจดัทำาเสนอท่ีประชญม  ไมาสามารถนำามาพจิารณา
ความเหมาะสมของราคาส่่อได ้ เน่อ่งจากขาดความชดัเจนวาาส่ิงใดทำาให้ราคาแตกตาางกนั  และความแตกตาางนัน้คิดเป็นมูลคาา
เทาาใด    หนาวยงานควรนำาซอฟต แวร ส่่อท่ีเป็นพ่น้ฐานวาาถา้มคีรบตามขอ้กำาหนดจะคดิเป็นราคาพ่น้ฐานเทาาใด  และเม่อ่เพิม่ตวัเล่อก
ตวัอยาางเชาน  (๑) ม ีAnimation  (๒) ม ีCAI เตม็รูปแบบ  (๓) มกีารบันทึกคะแนนลงในฐานขอ้มลู  (๔) ม ีSimulation  หากมี
ตวัเล่อก (๑), (๒), (๓), (๔) ตอ้งเพิม่คาาใชจ้าายสำาหรับแตาละตวัเล่อกเป็นจำานวนเงินเทาาใด  

๒. กรมสางเสริมการปกครองท้องถิน่เคยมกีารจดัสรรงบประมาณในการจดัหาส่่อการเรียนรู้ฯ หร่อไมา  หาก
เคยมกีารจดัสรร จะนำารายละเอียดในขอ้กำาหนดขัน้พ่น้ฐานในการจดัหาส่่อดังกลาาวมาเป็นกรอบพ่้นฐานในการพิจารณาความ
เหมาะสมของส่่อและความเหมาะสมของราคาได้หร่อไมา    ผู้แทนกรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่น (นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำานาญการ) เรียนท่ีประชญมวาาได้ประสานหนาวยงานท่ีรับผิดชอบเร่่องนี้แล้ว ได้รับแจ้งวาากรมสางเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจาายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แกาองค กรปกครองสาวนท้องถิ่น
ตามท่ีสำานักงบประมาณอนญมัตใิบจัดสรรงบประมาณรายจาายประจำาปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 แผนงาน: สางเสริมการกระจาย
อำานาจให้แกาองค กรปกครองสาวนท้องถิ่น ผลผลิต: จัดสรรเงินอญดหนญนให้แกาองค กรปกครองสาวนท้องถิ่น งบเงินอญดหนญน
อญดหนญนเฉพาะกิจ รายการเงินอญดหนญนสำาหรับสนับสนญนครญภััณฑ์ ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายการครญภััณฑ์ 
ห้องคอมพิวเตอร  ครญภััณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภัาษา ครญภััณฑ์ ห้องวิทยาศาสตร  ครญภััณฑ์ ห้องโสตทัศนูปกรณ  ครญภััณฑ์ ห้องเคมี
ครญภััณฑ์ ห้องฟิสิกส  ครญภััณฑ์ ห้องชีววิทยา และครญภััณฑ์ คอมพิวเตอร พกพา ท้ังนี้ ไมาปรากฏรายการเกี่ยวกับส่่อการเรียนรู้และ
ส่่อการเรียนการสอน  จึงไมามีนำาข้อมูลวงเงินจัดสรรเกี่ยวกับการจัดหาส่่อการเรียนรู้ฯ เพ่่อนำาเรียนตาอท่ีประชญมสำาหรับ
พิจารณาในกรณีนี้ได้

๓. จากขอ้มูลท่ีเคยพิจารณาส่่อการเรียนรู้ฯ (๘ กลญามสาระ) ในลักษณะท่ีเป็นระบบเคร่อขาายโดยสามารถ
ใชบ้ริการไดโ้ดยไมาจำากดัจำานวนผู้ใช ้ราคาท่ีเคยผาานการพจิารณา คอ่ ๑๗๘,๐๐๐ บาท/๑ กลญามสาระ/๑ ชัน้เรียน   จงึขอใหห้นาวยงาน
พิจารณาทบทวนราคา   ตามท่ีหนาวยงานชี้แจงวาาราคาท่ีเสนอมาสูงกวาาเน่่องจากมีคาาใช้จาายในการปรับปรญงส่่อตามข้อสังเกต
และขอ้เสนอแนะของกรมสางเสริมการปกครองท้องถิน่นัน้   คณะทำางานพจิารณาแล้วเหน็วาาดา้นเทคนคิมคีวามคล้ายกนั ราคาจงึ
ไมานาาจะมีความแตกตาางกันมากนัก    เม่่อคิดคาาใช้จาายรวม ๘ กลญามสาระ ๖ ชั้นเรียน  ราคาท่ีเสนอมาจะสูงกวาาราคาท่ีเคยให้
ความเห็นชอบ ๑.๕ ล้านบาทเศษ    หากหนาวยงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของราคาแล้วยังย่นยันราคาเดิม  ให้จัดทำา
รายละเอียดท่ีแสดงราคาต้นทญนของการพัฒนาส่่อการเรียนรู้ฯ ให้ชัดเจน

หนาวยงานไดพ้จิารณาทบทวนความเหมาะสมของราคาแล้ว  และย่นยันท่ีจะปรับลดราคาส่่อการเรียนรู้ฯ
(๘ กลญามสาระ) ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี ๑ –  ๖ จากราคาอา้งองิเดมิ ๒๑๐ ,๐๐๐ บาท/๑ กลญามสาระ/๑ ชัน้เรียน  เป็น  ๑๗๘,๐๐๐ บาท/
๑ กลญามสาระ/๑ ชัน้เรียน   หลังจากปรับแกไ้ขแล้ว วงเงินงบประมาณของโครงการลดลงเหล่อ  จำานวนเงิน  ๑๕,๔๖๓,๑๐๐ บาท
(สิบหา้ล้านส่ีแสนหกหม่น่สามพนัหนึง่ร้อยบาทถว้น)  สาวนท่ีเป็นอญปกรณ คอมพวิเตอร  จำานวนเงิน ๑๒,๕๙๒,๔๙๐ บาท (สิบสองล้าน
ห้าแสนเก้าหม่่นสองพันส่ีร้อยเก้าสิบบาทถว้น)    เห็นควรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาตาอไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานึงถึงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพ่่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท,
ทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท  และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  รวมท้ังส้ิน ๓
โครงการ  ดงันี้

- โครงการที่มีมลูค่าไม่เกนิ ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) โครงการจัดหาเคร่ืองแม่ข่ายทดแทนระบบการเรียนรู้ของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(โดยศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ) งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๓๑๐ ,๐๐๐ บาท (สามแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คณะทำางานประชญมเม่่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไมามีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หนาวยงานปรับแกไ้ขแตาอยาางใด  เห็นควรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาตาอไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานึงถึงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพ่่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๘)
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- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ลา้นบาท ของสว่นราชการ จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
๒) โครงการคา่พัฒนาระบบรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร (โดยศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร) งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๓๑,๕๐๙,๔๐๐ บาท (สามสบิเอ็ดลา้นหา้แสน
เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานประชญมเม่่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะให้หนาวยงานปรับแก้ไขกรณีไมามีราคาตามเกณฑ์  รายการท่ี ๒ ระบบควบคญม
การเข้าถึงเคร่อขาายส่่อสารข้อมูล (Authentication System) เป็น ลคาาพัฒนาระบบควบคญมการเข้าถึงเคร่อขาายส่่อสารข้อมูล
(Authentication System)”  เน่่องจากในรายละเอียดโครงการท่ีเสนอมานั้น  เป็นการพฒันาระบบ

หนาวยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานสางให้ฝ่าย
เลขานญการตรวจสอบแล้ว   เห็นควรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาตาอไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานึงถึงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพ่่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ จำานวน ๑ โครงการ ดังนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
๓) โครงการจดัหาพร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปสำาหรับธุรกจิหลัก

ระยะที่ ๒  งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงิน ๒,๗๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีมูลคา่เพ่ิม ๗% จำานวนเงนิ 
๑๙๔,๘๑๐,๐๐๐ บาท  รวมวงเงนิ ๒,๙๗๗,๘๑๐,๐๐๐ บาท    และคา่บำารุงรักษาซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ โดยใช้งบทำาการ
ประจำาป  จำานวนเงิน ๑,๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีมลูค่าเพ่ิม ๗% จำานวนเงิน ๗๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท  รวมวงเงิน 
๑,๒๐๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท    รวมวงเงนิทั้งสิ้น  ๔,๑๘๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนหนึง่หมื่น
บาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑,๘๑๘,๙๙๗,๕๗๐ บาท (หนึง่พันแปดร้อยสบิแปดล้านเกา้แสน
เก้าหมื่นเจด็พันห้าร้อยเจ็ดสบิบาทถ้วน)

คณะทำางานประชญมเม่่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ  สรญปไดด้ังนี้

๑. กรณีไมามีราคาตามเกณฑ์   ให้แยกระบบปฏิบัติการออกจากเคร่่องคอมพิวเตอร 
๒. การนำาเสนอโครงการท่ีมมีลูคาาเกนิ ๑๐๐ ล้านบาท  ใหยึ้ดถอ่ตามแบบฟอร มของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่่อสาร  รวมท้ังโครงการของหนาวยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไมาต้องเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ของรัฐ 

๓. ให้หนาวยงานจัดทำาแผนผังการเช่่อมโยงเคร่อขาาย (Network diagram) และแผนผังการเช่่อมโยง
ระบบ (System diagram)  โดยแสดงให้ชัดเจนวาาระบบใหมามาแทนท่ีระบบเดิมในสาวนใด

๔. ให้เสนอในภัาพรวมท้ังโครงการ ๔ พันล้านบาทเศษ ซึ่งประกอบด้วยสาวนท่ีจัดหาพร้อมพัฒนาฯ
วงเงิน ๒ พันล้านบาทเศษ  และสาวนคาาบำารญงรักษาฯ  ๑ พันล้านบาทเศษ

หนาวยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่าย
เลขานญการตรวจสอบแล้ว   เห็นควรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาตาอไป

ผู้แทนการไฟฟ้าสาวนภัูมิภัาค (นายธนาเศรษฐ  พงษ ทรงเสถียร  ผู้ชาวยผู้วาาการสารสนเทศและส่่อสาร)
เรียนท่ีประชญมวาา กฟภั. ได้เชาาระบบคอมพิวเตอร ซอฟต แวร สำาเร็จรูปสำาหรับธญรกิจหลัก ซึ่งได้ดำาเนินการติดตั้งและนำาระบบ
ออกใช้งานท่ัวท้ังองค กรอยาางเต็มรูปแบบตั้งแตาเด่อนพฤศจิกายน 2554 จำานวน 9 ระบบงานหลัก ดงันี้ 

(๑) ระบบการบริหารข้อมูลลูกค้า (Customer Information System)
(๒) ระบบการชำาระหนี้ซ่้อขายไฟฟ้า (Settlement System)
(๓) ระบบการบริหารงานบริการ (Work Management System)
(๔) ระบบการบริหารไฟฟ้าขัดขอ้ง (Outage Management System)
(๕) ระบบการบริหารพัสดญ (Material Management System)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๘)
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(๖) ระบบการบริหารการเงิน (Financial Management System)
(๗) ระบบการบริหารทรัพยากรบญคคล (Human Resource Management System) 
(๘) ระบบการบริหารงานบำารญงรักษา (Maintenance Management System)
(๙) ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย /อญปกรณ ไฟฟ้า (Asset Database System)
คิดเป็นคาาเชาาเด่อนละ 53.2 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเชาา 60 เด่อน นับตั้งแตาวันท่ีคณะกรรมการ

ตรวจรับไดรั้บมอบระบบไว้ใชง้านถกูตอ้งครบถว้นตามสัญญา ซึง่จะครบกำาหนดสัญญาเชาาในเดอ่นพฤศจกิายน 2559  รวมมลูคาา
ตลอดสัญญาเป็นเงินท้ังส้ิน 3,192 ล้านบาท

ตามมติคณะกรรมการ กฟภั.คร้ังท่ี 5/2558 เม่่อวันท่ี 18 มีนาคม 2558 เห็นชอบงบประมาณ
ประจำาปี 2559 ของ กฟภั. แล้ว  โดยมีงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร ซอฟต แวร สำาเร็จรูปสำาหรับธญรกิจหลัก ระยะท่ี 2 และ
บูรณาการระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง    ตามมติคณะกรรมการ กฟภั. คร้ังท่ี 8/2558 เม่่อวันท่ี 18 พฤษภัาคม 2558 ได้อนญมัติ
ในหลักการให้จัดซ่้อพร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ซอฟต แวร สำาเร็จรูปสำาหรับธญรกิจหลัก ระยะท่ี 2 จำานวน 6
ระบบงานหลัก โดยใช้งบลงทญนประจำาปี 2559 ในวงเงินประมาณการ 2,783 ล้านบาท และคาาบำารญงรักษาซอฟต แวร และ
ฮาร ดแวร ตัง้แตาปีท่ี 2 - ปีท่ี 6 โดยใช้งบทำาการประจำาปี ในวงเงินประมาณการ 1,130 ล้านบาท    ระบบงานหลักดังกลาาว
ประกอบด้วย 

(๑) ระบบการบริหารไฟฟ้าขัดขอ้ง (Outage Management System)
(๒) ระบบการบริหารพัสดญ (Material Management System)
(๓) ระบบการบริหารการเงิน (Financial Management System)
(๔) ระบบการบริหารทรัพยากรบญคคล (Human Resource Management System) 
(๕) ระบบการบริหารงานบำารญงรักษา (Maintenance Management System)
(๖) ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย /อญปกรณ ไฟฟ้า (Asset Database System)
ระบบงานดังกลาาวข้างต้นจะตอ้งสามารถเช่่อมโยงถงึกันไดโ้ดยอัตโนมัต ิ (Enterprise-wide integrated

system) และสามารถเช่่อมโยงกับระบบงานอีกจำานวน 4 ระบบงานซึ่ง กฟภั. ไดพ้ัฒนาขึ้นมาใช้งานเองภัายในองค กร 
คาาใช้จาายโครงการนี้ประกอบด้วย (๑) เคร่่องคอมพิวเตอร แมาขาายและอญปกรณ ประกอบ (๒) อญปกรณ 

เคร่อขาายและอญปกรณ รักษาความปลอดภััย (๒) ลิขสิทธ์ิในการใช้งานซอฟต แวร  (๓) คาาใช้จาายด้านบญคลากร (๔) คาาบริหาร
จดัการระบบ (๕) คาาใชจ้าายอ่น่ ๆ / คาาใชจ้าายทางตรง (๖) คาาบำารญงรักษา    โดยใชเ้กณฑ์ ราคาจากผู้เสนอราคา 3 ราย, สอบราคา
จากเว็บไซต   และใช้อัตราคาาตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงการคลัง    ซึ่งมีวงเงินท้ังโครงการรวม ๔ พันล้านบาทเศษ
แตาเน่อ่งจาก กฟภั. ไดรั้บอนญมตัใินหลักการจากคณะกรรมการ กฟภั. วงเงิน 3,913 ล้านบาท  จงึขอความเหน็ชอบในหลักการให้
ใช้วงเงินงบประมาณ 3,913 ล้านบาท ในการดำาเนินการโครงการนี้

หนาวยงานประสบปัญหาในการส่บราคาจากท้องตลาด ค่อ มีผู้รับรายละเอียดโครงการไปพิจารณา
จำานวน 7 ราย แตามีผู้เสนอราคามาครบทญกรายการเพียง 3 ราย บางรายเสนอเฉพาะเคร่่องคอมพิวเตอร แมาขาายและอญปกรณ 
ประกอบ อญปกรณ เคร่อขาายและอญปกรณ รักษาความปลอดภััยเทาานั้น ไมาได้เสนอครบทญกรายการ บางรายการไมาได้ใช้
ราคาต่ำาสญดจากผู้เสนอราคา 3 ราย เน่่องจากราคาท่ีบริษัทเสนอมานั้นสูงกวาาราคาท่ีหนาวยงานคำานวณตามหลักเกณฑ์ ของ
กระทรวงการคลังมาก จึงใช้ราคาท่ีหนาวยงานประมาณการไว้โดยอ้างอิงตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

กรณีไมามีราคาตามเกณฑ์  ท่ีคณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้แยกระบบปฏิบัติการออกจาก
เคร่่องคอมพิวเตอร นั้น หนาวยงานไดแ้จ้งให้ผู้เสนอราคาดำาเนินการแยกรายการแล้ว แตาผู้เสนอราคาไมาไดแ้ยกราคาของรายการ
ระบบปฏิบัติการออกมาให้ และเม่่อตรวจสอบราคาของรายการเคร่่องคอมพิวเตอร แมาขาาย (Server) ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ
Window ท่ีสามารถตรวจสอบไดจ้าก Website แล้วพบวาา  หลายรายการราคาต่ำากวาา Price List ท่ีไดรั้บจากบริษทัผู้ผลิต จงึไมามี
ความเส่ียงของราคาในการตรวจสอบราคากลาง เน่่องจากราคารวมของเคร่่องคอมพิวเตอร แมาขาาย (Server)  และซอฟต แวร 
ท่ีบริษัทฯ เสนอราคากลางมีราคาท่ีถูกกวาาราคารวมท่ีตรวจสอบจาก Website    สำาหรับเคร่่องคอมพิวเตอร แมาขาาย (Server)
ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Unix  ได้รับแจ้งจากผู้เสนอราคาวาา เม่่อซ่้อเคร่่องคอมพิวเตอร แมาขาาย (Server) แล้วระบบปฏิบัติการ
จะไดรั้บการติดตัง้โดยไมาคดิมูลคาา จึงไมามีราคาของระบบปฏิบัติการ

สำาหรับบางรายการท่ีเป็นผลิตภััณฑ์ และรญานเดียวกันแตามีราคาแตกตาางกันมากนั้น ได้ติดตาอขอให้บริษัท
ท่ีเสนอราคาสูงกวาามาก  พิจารณาลดราคาให้ลงมาใกล้เคียงกับผู้เสนอราคารายอ่่น แตาบริษัทย่นยันไมาลดราคา และแจง้วาาราคา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๘)






