
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดทีี่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑  กระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานท่ีประชุม
2. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายศุภลักษณ์ ปรีตเิขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพ่่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)
5. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพฒันาชุมชน กรรมการ

(นายศุภชัย สุพรรณทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
6. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ

(นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการท่ีดิน)  (แทน)
7. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร)  (แทน)
8. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ

(นางเอ่้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
9. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(นางสาวมณฑิณี สุขะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
10. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
11. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
12. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิศณุ ตนัติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
13. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่่อสาร)  (แทน)
14. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ

(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)
15. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ

(นางโสรยา พานิชพงศ์  ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ)  (แทน)
16. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ

(นายชวลิต จรัสตระกูล  ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ)  (แทน)
17. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ

(นายกฤดิธาดา จารุสกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)  (แทน)
18. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานกุาร

(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)
19. ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร

(นางสาววรรณภา ขนัติสมบูรณ์)
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20. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

21. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศนูย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
22. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
6. ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (ว่าง) กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางดลฤดี พัฒนกิจวิวัฒน์ นักประมวลผลข้อมูล ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง

ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางวิยะดา อ่อนพลุ้ย ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง
3. นายเปรมศักดิ ์โล่ห์ทอง  วิศวกรไฟฟ้า ๑๐  ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยีการไฟฟ้านครหลวง
4. นางสาวหทัยกานต ์รุ่งรังสรรค์ นักประมวลผลข้อมูล ๙   การไฟฟ้านครหลวง

ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี
5. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
6. นายมงคลเดช อันสมบัติ ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7. นายวสัณฑ์ สินสว่าง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9. นายเกรียงศักดิ ์กติติประภัสร์ ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10. นางณัฐกา โกศลสมบัติ หัวหน้าแผนก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11. นายนัฐพล แซล้ิ่ม พนักงานวิเคราะห์ผังเม่อง กรมโยธาธิการและผังเม่อง
12. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบัิตกิาร กรมโยธาธิการและผังเม่อง
13. นายสุชาติ ธานีรัตน์ นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการพเิศษ  สำานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
14. นางสาวสุกัญญา ดีด้วยชาติ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ  สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
15. นางสาวสุปราณี อิ่มใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน  กองคลัง สำานักงานปลัดกระทรวง
16. นายปารเมศ แก้วโสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักงานปลัดกระทรวง
17. นายกรกฎ สง่าเม่อง พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
18. นายก้องภพ รักเม่อง พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม

ในการประชมุ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่อ่วันท่ี ๒๒ กนัยายน 2558 เป็นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๔  โครงการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแก้ไขระเบียบวาระท่ี ๕  เร่่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  โครงการท่ีมีมูลค่า
เกิน ๑๐๐ ล้านบาท  ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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๑. หน้าท่ี ๖  จากเดิม  “๓) โครงการจัดหาพร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สำาเร็จรูปสำาหรับธุรกจิหลัก ระยะท่ี ๒  งบประมาณรายจา่ยประจำาป๕ ๒๕๕๘ ...”    แกไ้ขเป็น  “... งบประมาณรายจา่ยประจำาป๕
๒๕๕๙ ...”

๒. หน้าท่ี ๗  ย่อหน้าท่ี ๖  จากเดิม  “...แต่เน่่องจาก กฟภ. ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ
กฟภ. วงเงิน 3.913 พันล้านบาท  จึงขอความเห็นชอบในหลักการให้ใช้วงเงินงบประมาณ 3.913 พันล้านบาท ในการ
ดำาเนินการโครงการนี้”    แกไ้ขเป็น  “...แตเ่น่่องจาก กฟภ. ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ กฟภ . วงเงิน 3,913 
ล้านบาท  จึงขอความเห็นชอบในหลักการให้ใช้วงเงินงบประมาณ 3,913 ล้านบาท ในการดำาเนินการโครงการนี้”

๓. หน้าท่ี ๗  ย่อหน้าท่ี ๗  จากเดิม  “หน่วยงานประสบปัญหาในการส่บราคาจากท้องตลาด ค่อ มีผู้รับ
รายละเอียดโครงการไปพิจารณาจำานวน ๗ ราย  แต่มีเสนอราคามาเพียง ๓ ราย  และบางรายเสนอบางรายการเท่านั้น  ไม่ได้
เสนอครบทุกรายการ   บางรายการท่ีไม่ใช้ราคาต่ำาสุดจากผู้เสนอราคา ๓ ราย เน่่องจากราคาท่ีบริษัทเสนอมานั้นสูงกว่าราคา
ท่ีหน่วยงานคำานวณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังมาก   จึงใช้ราคาท่ีหน่วยประมาณการไว้โดยอ้างอิงตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง”    แก้ไขเป็น  “หน่วยงานประสบปัญหาในการส่บราคาจากท้องตลาด ค่อ มีผู้รับรายละเอียดโครงการไป
พิจารณาจำานวน 7 ราย แตม่ีผู้เสนอราคามาครบทุกรายการเพียง 3 ราย บางรายเสนอเฉพาะเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์เคร่อข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเท่านั้น ไม่ได้เสนอครบทุกรายการ บางรายการไม่ได้ใช้
ราคาต่ำาสุดจากผู้เสนอราคา 3 ราย เน่่องจากราคาท่ีบริษัทเสนอมานั้นสูงกว่าราคาท่ีหน่วยงานคำานวณตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังมาก จึงใช้ราคาท่ีหน่วยงานประมาณการไว้โดยอ้างอิงตามระเบียบของกระทรวงการคลัง”

๔ . หน้าท่ี ๗  ย่อหน้าท่ี ๘  จากเดิม  “กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์  ท่ีคณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะให้แยกระบบปฏิบัติการออกจากเคร่่องคอมพิวเตอร์นั้น  หน่วยงานได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาดำาเนินการแยกรายการแล้ว
บริษัทย่นยันว่าไม่สามารถแยกรายการได้  และหลายรายการราคาต่ำากว่าต้นทุนของผู้เสนอราคา (ค่อ ต่ำากว่า Price List ท่ีได้
รับจากบริษัทผู้ผลิต)  ประกอบกบังบประมาณของหนว่ยงานต่ำากว่าท่ีบริษทัเสนอราคามา  ผู้เสนอราคาแจ้งว่าตอ้งไปตดิตอ่ขอ
ลดราคาจากบริษทัผู้ผลิต  ทำาให้ไม่สามารถเสนอราคาระบบปฏิบัติการแยกออกจากคอมพิวเตอร์ได้  โดยเฉพาะเคร่่องท่ีเป็น
ระบบ UNIX    สำาหรับเคร่่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นระบบ Windows สามารถแยกรายการได้ในบาง
รายการ    ในการเสนอราคาคร้ังนี้  ผู้เสนอราคาประมาณการจากราคาท่ีเคยขายให้หน่วยงานอ่่น”    แก้ไขเป็น  “กรณีไม่มี
ราคาตามเกณฑ์ ท่ีคณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้แยกระบบปฏิบัติการออกจากเคร่่องคอมพิวเตอร์นั้น หน่วยงาน
ไดแ้จ้งให้ผู้เสนอราคาดำาเนินการแยกรายการแล้ว แต่ผู้เสนอราคาไม่ได้แยกราคาของรายการระบบปฏิบัติการออกมาให้ และ
เม่่อตรวจสอบราคาของรายการเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Window ท่ีสามารถตรวจสอบได้
จาก Website แล้วพบว่า  หลายรายการราคาต่ำากว่า Price List ท่ีได้รับจากบริษัทผู้ผลิต จึงไม่มีความเส่ียงของราคาในการ
ตรวจสอบราคากลาง เน่่องจากราคารวมของเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  และซอฟต์แวร์ท่ีบริษัทฯ เสนอราคากลางมี
ราคาท่ีถกูกว่าราคารวมท่ีตรวจสอบจาก Website    สำาหรับเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย (Server)  ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Unix
ได้รับแจ้งจากผู้เสนอราคาว่า เม่่อซ่้อเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แล้วระบบปฏิบัติการจะได้รับการติดตั้งโดยไม่คิด
มูลค่า จึงไม่มีราคาของระบบปฏิบัติการ”

๕. หน้าท่ี ๗  ย่อหน้าท่ี ๙  จากเดิม  “สำาหรับบางรายการท่ีเป็นผลิตภัณฑ์และรุ่นเดียวกันแต่มีราคา
แตกต่างกันมากนั้น   ได้ติดต่อขอให้บริษัทท่ีเสนอราคาสูงกว่ามากพิจารณาลดราคาให้ลงมาใกล้เคียงกับผู้เสนอราคารายอ่่น
แต่บริษัทย่นยันไม่ลดราคา และแจ้งว่าราคาท่ีเสนอเป็นราคาต้นทุนบวกกำาไร    ในขณะท่ีผู้เสนอราคาซึ่งเคยขายเคร่่อง
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงาน (เพ่่อทดแทนเคร่่องคอมพิวเตอร์ท่ีถกูไฟไหม้เม่อ่ป๕ท่ีผ่านมา) ใช้ราคา Price List ท่ีเคยขายให้หน่วย
งาน จงึมรีาคาถกูกว่ามาก    ท้ังนี ้ มผู้ีเสนอราคาอีก ๒ ราย นอกเหน่อจาก ๓ รายท่ีแสดงในแบบรายงานสรุป  เสนอราคาสูง
ใกล้เคียงกับรายท่ีเสนอราคาสูงท่ีสุด”    แก้ไขเป็น  “สำาหรับบางรายการท่ีเป็นผลิตภัณฑ์และรุ่นเดียวกันแต่มีราคาแตกต่างกัน
มากนั้น ได้ติดต่อขอให้บริษัทท่ีเสนอราคาสูงกว่ามาก  พิจารณาลดราคาให้ลงมาใกล้เคียงกับผู้เสนอราคารายอ่่น แต่บริษัท
ย่นยันไม่ลดราคา และแจ้งว่าราคาท่ีเสนอเป็นราคาต้นทุนจาก Price List บวกกำาไร ในขณะท่ีผู้เสนอราคาซึง่เคยซ่อ้เคร่่อง
คอมพวิเตอร์ใหห้นว่ยงาน เพ่อ่ทดแทนเคร่่องคอมพวิเตอร์ท่ีถกูไฟไหม ้มรีาคาของตน้ทุนท่ีเป็นปัจจบัุนใชส้ำาหรับอ้างองิ จงึมรีาคา
ถกูกว่ามาก ท้ังนี ้มผู้ีเสนอราคาอีก 2 ราย นอกเหน่อจาก 3 ราย ท่ีแสดงในแบบรายงานสรุป เสนอราคาสูงใกล้เคียงกับรายท่ี
เสนอราคาสูงท่ีสุด”

๖. หน้าท่ี ๘  ย่อหน้าท่ี ๑  จากเดิม  “โครงการระยะท่ี ๒ ได้ลดจำานวน 9 ระบบงานหลัก  เหล่อ ๖
ระบบงานหลัก  โดย กฟภ. ดำาเนินการพัฒนา ๓ ระบบท่ีตัดออกไปเอง  เพ่่อประหยัดงบประมาณ    มูลค่าโครงการในระยะท่ี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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๒ ไม่ลดลงจากระยะท่ี ๑  เน่่องจากมีผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก  ซึง่จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์เท่ากับจำานวนผู้ใช้ไฟ”
แกไ้ขเป็น  “โครงการระยะท่ี 2 ไดล้ดจำานวน 9 ระบบงานหลัก เหล่อ 6 ระบบงานหลัก โดย กฟภ. ดำาเนนิการพฒันา 3 ระบบ
ท่ีตัดออกไป เพ่่อประหยัดงบประมาณ แต่ท่ีมีข้อสังเกตว่ามูลค่าโครงการในระยะท่ี 2 ไม่ลดลงจากระยะท่ี 1 เน่่องจากมีผู้ใช้
งานเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก ตามจำานวนผู้ใช้ไฟท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่า 500,000 รายต่อป๕ จึงมีค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์เพิ่มขึ้นตามจำานวนผู้ใช้งาน”

๗. หน้าท่ี ๘  ย่อหน้าท่ี ๒  จากเดิม  “เน่่องจากระบบท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะครบกำาหนดสัญญาเช่า
ในเด่อนพฤศจิกายน 2559  ซึ่งกระทบวนการประกวดราคาต้องใช้เวลาประมาณ ๖ - ๘ เด่อน  เม่่อได้ผู้รับจ้างแล้วต้องถ่าย
โอนข้อมูลอีก  จึงได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการล่วงหน้าประมาณ ๑ ป๕  เพ่่อไม่ให้เกิดความเส่ียงท่ี
จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็น ๒ เท่า หากไม่สามารถจัดหามาทดแทนได้ภายในเวลาท่ีกำาหนด”    แก้ไขเป็น  “ เน่่องจากระบบท่ีใช้
งานอยู่ในปัจจุบันจะครบกำาหนดสัญญาเช่าในเด่อนพฤศจิกายน 2559 การประกวดราคาต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 เด่อน
เม่อ่ไดผู้้รับจา้งแล้วตอ้งพฒันาระบบและถา่ยโอนขอ้มลู จงึไดเ้สนอขอความเหน็ชอบในหลักการจากคณะกรรมการ กฟภ. ล่วงหนา้
ประมาณ 2 ป๕ เพ่่อลดความเส่ียงท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติม”

๘. หน้าท่ี ๘  ย่อหน้าท่ี ๓  จากเดิม  “ในข้อกำาหนดโครงการ (TOR) ไม่ได้ระบุว่าจะใช้ฮาร์ดแวร์/
ซอฟตแ์วร์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจง  ไดเ้ขียนข้อกำาหนดเปิดกว้างให้มีการแขง่ขันอย่างเป็นธรรมแล้ว  แต่ผู้เสนอราคาส่วนใหญ่
เห็นว่าระบบปัจจุบันใช้อะไรอยู่แล้วก็ไปตดิต่อผลิตภัณฑ์เดิมเพ่่อลดความเส่ียงในการถ่ายโอนระบบ    และท่ีมีค่าใช้จ่ายในการ
customise ให้ application เข้ากันได้นั้น  เน่่องจากเวอร์ชันใหม่จะมีบางคำาส่ังท่ีหายไป  จึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณา
และปรับแก้ไขว่าคำาส่ังใดในเวอร์ชันใหม่ท่ีสามารถทดแทนคำาส่ังเดิมได้”    แก้ไขเป็น  “ ในข้อกำาหนดโครงการ (TOR)  ไม่ได้
ระบุว่าจะใช้ฮาร์ดแวร์/ซอฟตแ์วร์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ได้เขียนข้อกำาหนดเปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแล้ว แต่
ผู้เสนอราคาส่วนใหญ่เห็นว่าระบบปัจจุบันใช้ผลิตภัณฑ์ใดก็เสนอผลิตภัณฑ์เดมิเพ่่อลดความเส่ียงในการถ่ายโอนระบบ และท่ีมี
ค่าใช้จ่ายในการ Customize  ให้ application  เข้ากันได้นั้น เน่่องจากเวอร์ชันใหม่จะมีบางคำาส่ังท่ีไม่เหม่อนกับเวอร์ชันเดิม
และบาง Function หน่วยงานไม่สามารถใช้ Function ท่ีเป็น Stardard    ของผลิตภัณฑ์ได้ จึงต้องให้ผู้ท่ีมีความรู้ความชำา
นาญมาพิจารณาและ Customize  ให้ตรงกับความต้องการใช้งาน”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแก้ไขหน้าท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๑๐
จากเดิม “...ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่าได้ประสานหน่วยงานท่ีดูแลเร่่องนี้  ทราบว่ากรอบวงเงินท่ีเคยจัดสรรไปไม่มีส่่อ
การเรียนรู้ฯ  มีแต่การสร้างหร่อปรับปรุงห้องเรียน  จึงไม่สามารถนำาข้อมูลมาใช้ในการกำาหนดกอบพ่้นฐานในการพิจารณา
ความเหมาะสมของส่่อและความเหมาะสมของราคา”

แก้ไขเป็น  “...ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่าไดป้ระสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่่องนี้แล้ว ได้รับแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นไดโ้อนจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาป๕งบประมาณ พ .ศ. 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีสำานักงบ
ประมาณอนุมัติใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาป๕งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงาน: ส่งเสริมการกระจายอำานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต: จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนสำาหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์
ครุภณัฑ์หอ้งปฏบัิตกิารทางภาษา ครุภณัฑ์หอ้งวิทยาศาสตร์ ครุภณัฑ์หอ้งโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องเคมี ครุภณัฑ์หอ้งฟสิิกส์
ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา ท้ังนี้ ไม่ปรากฏรายการเกี่ยวกับส่่อการเรียนรู้และส่่อการเรียนการสอน
จึงไม่มีนำาข้อมูลวงเงินจัดสรรเกี่ยวกับการจัดหาส่่อการเรียนรู้ฯ เพ่่อนำาเรียนต่อท่ีประชุมสำาหรับพิจารณาในกรณีนี้ได”้

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ ตามท่ีแกไ้ข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมนิผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐมมีหนังส่อท่ี นฐ 0017.1/17293 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 ส่งรายงานสรุปผล

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพ่่อทราบ สรุปดังนี้

1. อบจ.นครปฐม ได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมส่่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาใน
สังกดัสำานกังานเขตพ่น้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1, 2 ในจงัหวัดนครปฐม และงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิฉบับท่ี 1
ประจำาป๕งบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมท้ังส้ิน 146 โรงเรียน โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม่อ (MOU)
กับสำานักงานเขตพ่้นท่ีการศึกษา เขต 1 จำานวน 81 โรงเรียน และเขต 2 จำานวน 65 โรงเรียน

2. กำาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามโครงการร่วมกันหลังจากเสร็จส้ิน
โครงการดังกล่าว โดยส่งแบบประเมินผลความพึงพอใจให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นรายด้าน จำานวน 146 โรงเรียน จาก
แบบสอบถามจำานวน 584 ฉบับ สรุปค่อ

- มคีวามคดิเหน็ว่าการจดัโครงการนีโ้ดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คดิเป็นร้อยละ 67.12
- เม่่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเน่้อหาสาระของส่่อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ 51.16
- เคร่่องคอมพิวเตอร์และส่่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพการทำางานสูงอยู่ในระดับมากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ 54.28
3. การลงพ่้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จำานวน 25 แห่ง ใช้วิธีสุ่มตรวจแบบเจาะจง โดยคัดเล่อก

สถานศึกษาท่ียังไม่เคยได้รับการติดตามและประเมินผลฯ คัดเล่อกสถานศึกษาแต่ละอำาเภอ โดยแบ่งตามอัตราส่วนท่ีได้รับ
การพิจารณาจดัสรร ดงันี้

- ปัจจุบันครุภัณฑ์ยังอยู่ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100
- สภาพใช้งานได ้คดิเป็นร้อยละ 88
- รอซ่อม คิดเป็นร้อยละ 12
- นำาครุภัณฑ์ไปใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสัมภาษณ์พบว่า โปรแกรม

ส่่อการเรียนการสอนมีจุดอ่อน ค่อ เน่้อหาบางรายวิชายังไม่ครอบคลุม เน่้อหาแตล่ะวิชายังไมไ่ด้แบ่งระดบัชั้นเรียน ปุ่มควบคุม
ในตัวส่่อยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใช้งานออนไลน์

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียน (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 ลดลงร้อยละ 52

- ผลคะแนนทางการศึกษาระดับชาติ (ป๕การศึกษา 2556 และ 2557) พบว่า ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ลดลงร้อยละ 44

- ผลงานนักเรียนท่ีประสบความสำาเร็จด้านวิชาการ เช่น เกียรติบัตร พบว่าผู้เรียนมีความสามารถ /
ความถดัทางวิชาการสามารถแบ่งขันในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ลดลงร้อยละ 20 คงท่ีร้อยละ 24

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นควรนำาเรียน
คณะกรรมการเพ่่อโปรดทราบ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  อบจ.นครปฐม ได้ส่งรายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำาเนินงานโครงการให้คณะกรรมการเพ่่อทราบนั้น  เป็นเร่่องท่ีดีและมีประโยชน์    เห็นควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการดำาเนินโครงการอ่่นท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
ที่ประชุม รับทราบ  และให้ฝ่ายเลขานุการดำาเนินการตามขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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๓.๒ การปรับปรุงเพ่ิมเติมองค์ประกอบและแก้ไขอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอม-
พิวเตอร์ภาครัฐ

ตามเว็บไซต์ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.soc.go.th) มีมติเม่่อวันท่ี 13 ตุลาคม
2558  ลำาดับท่ี 25  เร่่อง การปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบและแก้ไขอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร (ทก.) เสนอการปรับปรุง
เพิ่มเติมองค์ประกอบและแก้ไขอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ดังนี้
 

องค์ประกอบและอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
เดิม [ตามมติ ครม. (18 พ.ย. 2557)] ประเด็นท่ีขอปรับปรุงใหม่

องค์ประกอบ
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ทก.
เป็นประธานกรรมการ

1. ปลดั ทก. หร่อข้าราชการซ่ึงมีตำาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงที่ปลดักระทรวงมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
2. เพิม่เตมิกรรมการ จำานวน 1 คน คอ่ พลเอก วชิติ สาทรานนท์
โดยให้รายช่อ่กรรมการและองค์ประกอบอ่น่คงเดิม

อำานาจหน้าท่ี
ข้อ 1 พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอ
แนะแนวทางการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วน
ราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทข้ึนไป 
โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยีและ
การใช้ข้อมูลร่วมกนั เพ่่อลดความซ้ำาซ้อนในการ
ดำาเนินการ รวมทัง้ให้มกีารใชเ้กณฑม์าตรฐานเดยีวกนั
ในการพจิารณาจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์องรฐัให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 1 พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนว
ทางการจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องสว่นราชการ องค์การ
มหาชน ทีใ่ช้งบประมาณแผ่นดนิ รวมถึงแหล่งเงินอื่นท่ีนอก
เหนือจากงบประมาณแผ่นดิน ซึึ่งเปนนภาระท่ีรฐัจะต้องตั้ง
งบประมาณชดใช้ในการจดัหาระบบคอมพิวเตอร ์ที่มีมูลคา่
เกินกวา่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป โดยเฉพาะการบูรณาการงบ
ประมาณ เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลร่วมกันเพ่่อลดความซ้ำา
ซ้อนในการดำาเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
เดยีวกนัในการพจิารณาการจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์องรฐัให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ โดยให้อำานาจหน้าที่ของเดิม

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารมีหนังส่อ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทก ๐๒๐๓ .๕/ว๑๒๓๓๑  ลงวันท่ี
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  แจ้งเร่่องการปรับปรุงอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามมติ ครม.
ดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบ    สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย หัวข้อระบบจัดหาคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ว่า  เดิมพิจารณาเพียงการจัดหาของส่วนราชการ
เท่านั้น  ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้ครอบคลุมองค์การมหาชนด้วย  สำาหรับรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แนวทางปฏิบัติเดิม    กรณีท่ีเพิ่ม
ข้อความ “รวมถึงแหล่งเงินอ่่นท่ีนอกเหน่อจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้” จะรวมถึง
เงินบริจาค เงินรายได้ หร่อไม่

ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนท่ีประชุมว่า  ได้สอบถามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารแล้ว
ทราบว่าข้อความ “รวมถึงแหล่งเงินอ่่นท่ีนอกเหน่อจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้”
หมายถึง “เงินกู้”    ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำาป๕งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเว็บไซต์ของคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ  (http://100m.mict.go.th)    ในส่วน “ก. ข้อมูลท่ัวไป  ข้อ ๓  วงเงินงบประมาณ”  ปรากฏข้อความ
ให้ระบุประเภทงบประมาณ โดยมีตวัอย่าง ค่อ “เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินช่วยเหล่อ เงินนอกงบประมาณ ฯลฯ”
ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)

http://100m.mict.go.th/
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๓.๓ แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เปนนสว่นประกอบ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  เม่่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2558  จำานวน 12 รายการ ตามเว็บไซต์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร (www.mict.go.th)

ดว้ยกระทรวงมหาดไทยมหีนงัส่อท่ี มท 0210.5/19308 ลงวันท่ี 14 ตลุาคม 2558 ขอหาร่อเกีย่วกบั
การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
มีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงมหาดไทย
เพ่่อให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเป็นไปด้วยความถูกตอ้งตรงตามวัตถุประสงคข์องทางราชการ ตามประเดน็ดังนี้ 

1. การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเคร่อข่าย (Network
Video Recorder : NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หร่อไม่อย่างไร

2. การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเคร่อข่าย (Network
Video Recorder : NVR) และอปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ภายในวงเงินเกนิ 100 ล้านบาท ตอ้งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ หร่อไม่อย่างไร

3. กรณีหน่วยงานใช้ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานตามประกาศกำาหนดของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่่อสาร หน่วยงานสามารถดำาเนินการจัดหาโดยไม่ต้องจัดทำารายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม และใช้ราคา
กลางตามประกาศดังกล่าวโดยไม่ต้องส่บราคาจากท้องตลาดไดห้ร่อไม่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร มีหนังส่อด่วนท่ีสุด ท่ี ทก 0203.5/12326 ลงวันท่ี
23 พฤศจิกายน 2558 ตอบข้อหาร่อเกี่ยวกับการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ ได้พิจารณาข้อหาร่อของกระทรวงมหาดไทยในคราวประชุมคร้ังท่ี 18/2558 เม่่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน
2558 มีความเห็นดังนี้

1. การจะพิจารณาว่าโครงการใดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งผ่านคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยหร่อไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดหาระบบโปรแกรม
คอมพวิเตอร์หร่ออปุกรณ์คอมพวิเตอร์หร่อไม ่ท้ังนี ้ในกรณีท่ีจดัหากล้องโทรทัศนว์งจรปิดชนดิไอพแีบบตา่ง ๆ อปุกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเคร่อขา่ย (Network Video Recorder : NVR) และอปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) มกีารนำาขอ้มูล  
จาก   NVR   ไปประมวลผล หร่อเช่่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอ่่น ๆ เช่น โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate
Recognition) โปรแกรมสแกนใบหน้า (Face Recognition) ท่ีมีการนำาภาพหร่อข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วนำาไป
ประมวลผลโดยมจีดุมุง่หมายดา้นการรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ โครงการดงักลา่วจะถอืวา่เปนนโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์
และตอ้งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรกต็ามคณะกรรมการ
บริหารของกระทรวงมหาดไทย ควรคำานึงถึงการบูรณาการการใช้ประโยชน์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่่อวันท่ี 30 เมษายน 2556 ท่ีให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถบูรณาการร่วมกัน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่เกิดความซ้ำาซ้อนด้วย

2. หากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วว่า
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวมีงบประมาณวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐเพ่่อพิจารณา

3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานตามประกาศกำาหนดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่่อสารท่ีกำาหนด เป็นคณุลักษณะพ่น้ฐานขัน้ต่ำา   (Minimum Requirement)   ภายในราคาท่ีกำาหนด ซึง่ไดร้ะบุไว้ในขอ้แนะนำา
ประกอบการพจิารณาขอ้ 4 ดงันัน้ หนว่ยงานท่ีตอ้งการจดัหาจงึสามารถท่ีจะกำาหนดคณุลักษณะเฉพาะเพิม่เตมิตามความตอ้งการ
ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้ เช่น การกำาหนดในส่วนของมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม กำาหนดระยะเวลาการรับประกัน กำาหนดขนาด
ความจุของหน่วยจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมและเพียงพอกับระบบฯ เป็นต้น
ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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๓.๔ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา) และรายงานผลการพิจารณา
โครงการที่มมีูลคา่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้

 

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

การประปาส่วนภูมภิาค  
ปีงบฯ 2556
 - จัดหาจริง
ปีงบฯ 2557
 - จัดหาจริง
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา
 - จัดหาจริง

1

1

1

1

1

27
14

7,956,740.69

1,096,760.-

80,833,650.-
46,218,900.-

7,๖๘๐,๑๔ ๕.69

947,782.46

41,857,158.17

ลดลง
276,595.-
ลดลง 
148,977.54

ลดลง 
4,361,741.83

 

 

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๓.๕ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา) และรายงานผลการพิจารณา
โครงการทีม่มีลูคา่ไม่เกนิ 10 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด จำานวน ๑๑ หน่วยงาน
ดังนี้

 

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา 51 51 5,904,940.- -
จังหวัดพทัลุง
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา 70 126 20,093,921.- -
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบฯ 2557
 - จัดหาจริง
ปีงบฯ 2558
- ผ่านการพิจารณา

 
 

32
 

81

 
 

36
 

123

 
 

3,435,090.-
 

16,385,180.-

 
 

3,108,196.69
 
-

 
 
ลดลง
326,893.31

จังหวัดบุรีรัมย์
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา

 
 

187

 
 

252

 
 

19,198,220.-

 
 
-

จังหวัดสระแก้ว
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา
 - จัดหาจริง

 
 

22
5

 
 

23
6

 
 

13,354,570.-
376,000.-

 
 
-

375,100 ลดลง ๙๐๐.-
จังหวัดกำาแพงเพชร
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา

 
 

53

 
 

85

 
 

16,315,018.-

 
 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
ปีงบฯ 2558
 - จัดหาจริง

 
 

39

 
 

56

 
 

5,387,610.-

 
 

4,644,503.15 ลดลง 743,106.85

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวัดสตูล
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา

 
 

28

 
 

41

 
 

6,472,280.-

 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีงบฯ 2558
- ผ่านการพิจารณา

 
 

14

 
 

14

 
 

12,453,520.-

 
 

จังหวัดยะลา
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา

 
 

35

 
 

69

 
 

9,977,520.-

 
 

จังหวัดภูเก็ต
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา

 
 

18

 
 

60

 
 

13,302,252.55

 
 

 

 

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวาระท่ี ๓.๔  และวาระท่ี ๓.๕  สรุปได้ดังนี้
๑. มโีครงการในป๕งบประมาณ ๒๕๕๘ ท่ีผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ แตยั่งไมด่ำาเนนิการจดัหา

เห็นควรมีการตดิตามเร่งรัดการดำาเนินการโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  
๒. โครงการท่ีนำาเสนอคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนเสนอขอรับ

การจัดสรรงบประมาณ  แต่บางโครงการถูกปรับลดงบประมาณ  ซึ่งหน่วยงานยังคงสามารถดำาเนินโครงการต่อไปได้  แต่ต้อง
ปรับปรุงรายละเอยีดโครงการใหอ้ยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ    หากการปรับปรุงดงักล่าวส่งผลใหค้ณุลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เปล่ียนไปจากท่ีเคยได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ  เช่น  การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีโดยส้ินเชิง  ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ต่ำากว่าคุณลักษณะพ่้นฐานท่ีเคยได้รับ
ความเห็นชอบ  เป็นต้น    หน่วยงานจะต้องนำาเสนอคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งก่อนดำาเนินการจัดหา

๓. โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว    ต่อมาหน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณ หร่อ
ดำาเนินการจัดหาแล้วแต่ประสบปัญหาและอุปสรรค เช่น มีผู้ประชาพิจารณ์ร่าง TOR  มีการประกวดราคาหลายคร้ัง เป็นต้น
ควรระบุหมายเหตุในการรายงานคณะกรรมการด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท, ที่มี

มูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท  และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ก่อนนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ  รวมท้ังส้ิน ๘ โครงการ  ดังนี้

- โครงการที่มีมลูค่าไม่เกนิ ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ  ค่อ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในภารกิจของกองคลัง งบประมาณ

รายจา่ยประจำาปี 2558 จำานวนเงิน 256,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถว้น)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ลา้นบาท ของหนว่ยงานรัฐวิสาหกจิ  จำานวน ๔  โครงการ  ค่อ
การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๓ โครงการ
๒) โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ Software งบประมาณประจำาปี

๒๕๕๘ จำานวนเงนิ ๔๕,๕๘๙,๐๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมร้อยละ ๗
คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้  ๑. ข้อกำาหนดโครงการ (Terms of Reference - TOR) ควรระบุ
ข้อความให้ชัดเจนว่าเป็นการรับประกันตัวเคร่่องพร้อมอะไหล่  ระบบปฏิบัติการ และแบตเตอร่ี  เน่่องจากโดยปกติการรับ
ประกันจะไม่รวมระบบปฏิบัติการ และแบตเตอร่ี    ๒. ในส่วนท่ีหน่วยงานได้จัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพ่้นฐานท่ี
แตกต่างจากคุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ี ทก. ประกาศกำาหนด  พร้อมประมาณราคาในส่วนท่ีกำาหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของหน่วยงาน นั้น  คณะทำางานเห็นว่าการประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันแบตเตอร่ีเพิ่มอีก ๒ ป๕ (จาก
ท่ีมีประกันพร้อมการซ่้อเคร่่อง ๑ ป๕)  ป๕ละ ๔ ,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท  เป็นราคาท่ีสูงเกินไป    ผู้แทนการไฟฟ้า
นครหลวงเรียนชี้แจงท่ีประชุมว่าใน TOR ได้ระบุข้อกำาหนดดังกล่าวแล้ว  หน่วยงานจะจดัส่งเอกสารเพิ่มเตมิให้ฝ่ายเลขานุการ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ    การประมาณการค่าแบตเตอร่ีสำาหรับเคร่่อง Ultrabook  หน่วยงานส่บราคาทราบว่า
ประมาณ ๔ ,๐๐๐ บาท  และรับประกันเพียง ๖ เด่อน    เน่่องจากเป็นเคร่่องสำาหรับผู้บริหารใช้งาน  จึงไม่ต้องการให้เกิด
ความผิดพลาดในการใช้งาน    การรับประกันแบตเตอร่ีจะเป็นการบริหารความเส่ียงโดยถ้าเสียก็เปล่ียนได้ทันที  และเปล่ียน
กี่คร้ังก็ได้

คณะทำางานมมีตใิหห้นว่ยงานจดัทำาเอกสารเพิม่เตมิตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป     หน่วยงานได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว   เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อ
โปรดพิจารณา

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี )
เรียนท่ีประชุมว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่่อจดัหาเคร่่องคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบ All in One พร้อมตดิตั้ง
เพ่่อทดแทนของเดิมท่ีหมดอายุการใช้งาน  และจัดหาเพิ่มเติมสำาหรับภาระงานท่ีมากขึ้น    ส่วนการจัดหาเคร่่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คสำาหรับงานประมวลผล  เพ่่อทดแทนของเดิมท่ีหมดอายุการใช้งาน และรองรับภาระงานสำาหรับผู้บริหาร  จึงพิจารณา
จดัหาเคร่่องแบบ Ultrabook ซึง่มนี้ำาหนกัเบา สะดวกในการเคล่่อนย้าย และมเีทคโนโลยีท่ีทันสมยั    หนว่ยงานส่บราคาท้ังสอง
รายการจากท้องตลาด  จำานวน ๓ ย่ีหอ้ และ ๑ เว็บไซต ์ โดยใชร้าคาต่ำาสุดเป็นราคาอา้งองิ    รวมท้ังจดัทำาตารางเปรียบเทียบ
คุณลักษณะพ่้นฐานท่ีแตกต่างจากคุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารประกาศกำาหนด
พร้อมประมาณราคาในส่วนท่ีกำาหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงาน    การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงจะกำาหนดระยะเวลารับประกัน ๓ ป๕  ซึ่งปกติผู้ขายจะรับประกัน ๑ ป๕
หนว่ยงานประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการซ่อ้ประกนัเพิม่ ๒ ป๕    คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัตวัเคร่่องพร้อมระบบปฏบัิตกิาร (ท้ัง ๒
รายการ) และแบตเตอร่ี (เฉพาะ Ultrabook)  และคา่บำารุงรักษาตวัเคร่่องพร้อมระบบปฏบัิตกิาร (ท้ัง ๒ รายการ) และแบตเตอร่ี 
(เฉพาะ Ultrabook) ทุก ๆ ๔  เด่อน  เป็นระยะเวลา ๓ ป๕   แบบ On Site Service  ๑๘ เขต    หน่วยงานแยกราคา
ประมาณการค่าประกันและค่าบำารุงรักษาเพ่่อให้ชัดเจนว่าราคาท่ีเกินจากค่าบำารุงรักษาร้อยละ ๘ ตามแนวทางปฏิบัตินั้น
เน่่องจากมีค่าประกันเพิ่มด้วย    ในการนี้ ส่วนกลางเป็นผู้บริหารความเส่ียงกรณีเคร่่องคอมพิวเตอร์ชำารุดบกพร่อง  ใช้งานไม่
ได้ท้ังหมดหร่อบางส่วน  เน่่องจากไม่ต้องการให้เกิดการกระจายการจัดหาอะไหล่เพ่่อการซ่อม หร่อจัดหาแบตเตอร่ีเพ่่อ
ทดแทนของเดมิให้เคร่่องทำางานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ ในส่วนภูมภิาค

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่ากรณี Ultrabook  หากเป็นช่อ่รุ่นท่ีมเีฉพาะย่ีหอ้  จะทำาให้

เป็นการไม่เปิดกว้าง    ให้แกไ้ขคุณลักษณะเฉพาะ “...หน่วยเก็บข้อมูลสำารอง (Disk Storage) เคร่่องขับจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
(Hard Disk) เป็นชนดิท่ีใชม้าตรฐานอนิเตอร์เฟส แบบ SSD...”  เน่อ่งจาก Solid State Drive (SSD) ไมใ่ช ่Hard Disk  แตเ่ป็น
เทคโนโลยีใหม่ท่ีช่วยให้เคร่่องสามารถประมวลผลไดเ้ร็วขึ้นและมีน้ำาหนักเบา

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวงเรียนท่ีประชมุว่า Ultrabook เป็นช่อ่เรียกท่ัวไปของโนต้บุ้ครุ่นท่ีมลัีกษณะบาง
และมนี้ำาหนกัเบา    จากการส่บราคาในท้องตลาด มผีลิตภณัฑ์ท่ีผ่านขอ้กำาหนดความตอ้งการไดอ้ย่างนอ้ย ๓ ย่ีหอ้    หนว่ยงาน
รับขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับแกไ้ขข้อความให้ถูกต้อง
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการระบบจัดการการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในระบบจำาหน่าย (DMS) ส่วนขยาย งบประมาณ
ประจำาปี 2558 (ผูกพันดำาเนินการยกมาจากปี 2554) วงเงิน 99,569,865.97 บาท (เก้าสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่น
เกา้พันแปดร้อยหกสบิหา้บาทเกา้สบิเจด็สตางค)์ รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ 7 ประกอบดว้ย สว่นทีเ่ปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 87,101,210 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7
และสว่นทีเ่ปนนอุปกรณ์อ่ืน ๆ จำานวนเงนิ 12,468,655.97 บาท (สบิสองลา้นสีแ่สนหกหมืน่แปดพันหกร้อยหา้สบิหา้บาท
เก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมร้อยละ 7

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี )
เรียนท่ีประชุมว่าระบบ DMS อธิบายโดยสรุปได้ว่าเป็นระบบท่ีเปล่ียนสวิตช์ท่ีเสาไฟให้ใช้ remote ได้โดยไม่ต้องใช้คนและ
รถไฟฟ้าออกไปปฏิบัติงาน  ซึ่งหากการจราจรติดขัด  จะต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าจะถึงจุดท่ีเกิดเหตุขัดข้อง    ปัจจุบัน
กฟน. ได้ติดตั้งระบบ DMS Main Server และ Backup Server ท่ีห้องมั่นคง กฟน.  และ DMS สำาหรับห้องเวรแก้ไฟฟ้า
ขัดข้อง ๔  การไฟฟ้าเขต  ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพ่้นท่ีท้ังหมดของ กฟน. (๑๘ การไฟฟ้าเขต)  จึงขยายระบบ DMS ให้คลอบคลุม
การใช้งานท้ัง ๑๘ การไฟฟ้าเขต  เพ่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก้ไขเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง  ลดระยะเวลาการเกิด
ไฟฟ้าดับ  และลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ไฟฟ้า    
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าโครงการนี้เป็นส่วนขยาย    เม่่อพิจารณามูลค่าโครงการ
โดยหารเฉล่ียต่อหน่วย  มีความแตกต่างในด้านเทคโนโลยีและราคาจากโครงการเดมิท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวงเรียนท่ีประชมุว่า  เม่อ่หารเฉล่ียตอ่หนว่ย (ตอ่ ๑ การไฟฟา้เขต)  ราคาจะลดลง
เน่อ่งจากโครงการส่วนขยายนีก้ำาหนดคณุลักษณะเหมอ่นเดมิ  เม่อ่จดัซ่อ้ในปริมาณท่ีมากกว่าเดมิ ราคาจงึลดลง    การกำาหนด
คุณลักษณะเฉพาะในส่วนขยายเป็น Minimum Specification ท่ีสามารถเข้ากันได้กับของเดิมเพ่่อเป็นการประหยัด
งบประมาณ  ไม่ต้องจ่ายเงินซ่้อของท่ีเกินความต้องการ
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการพัฒนาระบบตดิตามผลการดำาเนนิงานขององคก์ร และระบบการจดัการผลการปฏิบิตังิาน
ของพนกังาน งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี๒๕๕๘ จำานวนเงนิ 14,102,600 บาท (สบิสีล่า้นหนึง่แสนสองพันหกร้อยบาทถว้น)
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ส่วนที่เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 12,652,750 บาท (สิบสองล้านหกแสนห้า
หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมร้อยละ ๗

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้  ๑. ข้อมูลจากเอกสารแนบใบเสนอราคาท่ีหน่วยงานส่บราคา ๓ ราย
มีการกำาหนดผู้จัดการโครงการแยกเป็นราย Module    ให้ทบทวนความเหมาะสม  ผู้จัดการโครงการไม่ควรมีระบบละ ๑ คน
เน่่องจากต้องเป็นบุคคลท่ีดำาเนินการจัดการท้ังโครงการให้ทำางานร่วมกันได้ จึงเห็นควรกำาหนดให้เป็น ๑ คน ดูแลทุกระบบ
๒. โครงการนี้จัดเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์  ให้จัดทำารายละเอียดตามแบบบัญชีราคากลางงาน
พัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกตท่ี์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารกำาหนดด้วย

คณะทำางานมีมติให้หน่วยงานจัดทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารกำาหนด  ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อพิจารณาต่อไป    หน่วยงานได้จัดส่งแบบบัญชีราคากลางฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว   เห็นควรเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณา

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)
เรียนท่ีประชุมว่าระบบงานเดิมในปัจจุบันดำาเนินการด้วยวิธี Manual  ทำาให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว  ต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประมวลผลเพ่่อสรุปรายงานเสนอผู้บริหารตามเวลาท่ีกำาหนด  จึงเสนอขอความ
เห็นชอบในการพัฒนาระบบงานใหม่  โดยผู้รับจ้างจะต้อง Implement ระบบให้สามารถทำางานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  พร้อมท้ังดแูลหลังจากนั้นอีก ๑ ป๕    ในการส่งมอบระบบงานท่ี
พฒันาในคร้ังนี ้ ผู้รับจา้งตอ้งส่งมอบ Source Code ท้ังหมด  หร่อหากมส่ีวนท่ีตอ้งพฒันาระบบเพิม่เติมจากซอฟตแ์วร์พ่น้ฐาน
(Standard Package)  ผู้รับจา้งตอ้งส่งมอบ Source Code ท้ังหมดในส่วนของการพฒันาเพิม่เตมิให ้กฟน.    หนว่ยงานส่บราคา
จากท้องตลาด  จำานวน ๓ ราย  โดยใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง   ไม่มีราคาจากเว็บไซต์เน่่องจากเป็นการจ้างจัดทำาระบบให้
เป็นไปตามคุณสมบัติท่ี กฟน. ตอ้งการ    การประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ  หน่วยงานพิจารณากำาหนดตำาแหน่ง
ผู้จัดการเพ่่อดูแลท้ังระบบเพียง ๑ คน    สำาหรับข้อมูลจากผู้เสนอราคา  เม่่อสอบถามผู้เสนอราคาทราบว่าเป็นวิธีคดิค่าใช้จ่าย
ของบริษัท  หน่วยงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระยะเวลาการจ้างผู้จัดการโครงการในแต่ละ Module ซึ่งเป็นการดำาเนินการ
ท่ีตอ่เน่่อง  เม่่อรวมกันแล้วไม่เกินระยะเวลาท้ังโครงการ    และราคาท่ีส่บจากท้องตลาดโดยการเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา
จำานวน ๓ ราย นั้น  ต่ำากว่าท่ีหน่วยงานได้ประมาณการไว้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการประมาณการของหน่วยงานและผู้เสนอราคาแต่ละ
รายอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง  หากไม่มีการเขียนข้อกำาหนดโครงการ (TOR) ให้ละเอียดและชดัเจน

ผู้แทนการไฟฟ้าเรียนท่ีประชุมว่า กฟน. ได้เชิญหลายบริษัทมาร่วมพิจารณาเพ่่อให้เข้าใจตรงกันว่า
มีแนวทางอย่างใด  ปฏิบัติได้หร่อไม่  มีความเห็นเพิ่มเติมอย่างใด    กฟน. มีแบบฟอร์มท่ีแสดงรายละเอียดชัดเจนถึงขั้นมี
ตัวอย่าง report ท่ีต้องการด้วย    บริษัทได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าส่วนใดไม่ชัดเจน  และหน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว
โดยบางกรณีจะไม่สามารถลงรายละเอียดมากได้  เน่่องจากอาจส่งผลให้ไม่เปิดกว้าง    ดังนั้น  บริษัทจึงเข้าใจตรงกันและ
สามารถเสนอราคาได้
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการจัดหาอุปกรณ์สำารองจัดเก็บข้อมูลขององค์กรทดแทน จำานวน 1 ระบบ งบประมาณ

ประจำาปี ๒๕๕๘ จำานวนเงิน 15,178,500 บาท (สบิห้าล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถว้น ) ภาษีมลูค่าเพ่ิม
ร้อยละ ๗ จำานวนเงนิ 1,062,495 บาท รวมวงเงนิทัง้สิน้ 16,240,995 บาท (สบิหกลา้นสองแสนสีห่มืน่เกา้ร้อยเกา้สบิ
ห้าบาทถ้วน) 

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้  ๑. เน่่องจากราคาท่ีหน่วยงานส่บราคาจากท้องตลาดจำานวน ๓ ราย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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มีความแตกต่างจากราคาท่ีส่บจากเว็บไซต์มาก  ให้พิจารณาทบทวนการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ียังไม่รวมในราคาท่ีปรากฏใน
หน้าเว็บไซต์ของต่างประเทศ (เน่่องจากไม่มีเว็บไซต์ของไทย)  ตัวอย่างเช่น  ค่าบำารุงรักษาฮาร์ดแวร์ (รายการท่ี ๑ และ ๓) ท่ี
หน่วยงานเสนอร้อยละ ๑๐  ควรปรับเป็นร้อยละ ๘    หากพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขการประมาณการแล้ว  ราคาจาก
เว็บไซต์ยังสูงกว่าราคาท่ีส่บมาก  ให้จัดเตรียมข้อมูลเพ่่อชี้แจงท่ีประชุมคณะกรรมการด้วย    ๒. ค่า Support ในรายการ
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (รายการท่ี ๒ และ ๔ )  หมายความอย่างใด  ซ้ำาซอ้นกับค่าบำารุงรักษาหร่อไม่

คณะทำางานมีมติให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตอ่ไป    หน่วยงานไดป้รับแก้ไข
รายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว   เห็นควรเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณา

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่่อสาร)
เรียนท่ีประชุมว่าระบบท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นการสำารองข้อมูลลงบน Tape Library ซึ่งใช้เทคโนโลยี LTO3    ความเร็ว
และความจุไม่เพียงพอท่ีจะสำารองข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้น  และอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งมาเป็นเวลากว่า ๘ ป๕ (จัดซ่้อในป๕ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ส่งผลให้อุปกรณ์สำารองจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถรองรับการทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหา
ทดแทน    กรณีราคาท่ีส่บจากเว็บไซต์มีความแตกตา่งจากราคาท่ีส่บจากท้องตลาดมากนั้น  หน่วยงานได้ส่บราคาจากเว็บไซต์
อีกคร้ัง  พบว่าในเว็บไซต์เสนอขายเวอร์ชันใหม่ซึ่งดีกว่าเวอร์ชันท่ีเสนอขอความเห็นชอบ  แต่หากหน่วยงานซ่้อมาก็จะใช้ไม่
เตม็ประสิทธิภาพ  จึงย่นยันเวอร์ชันเดิมท่ีเสนอ    ท้ังนี้  ขอ้มูลท่ีส่บมาเป็นเพียงข้อมูลประกอบการจัดทำาราคาอ้างอิงในแต่ละ
รายการเท่านั้น  เม่่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหา  กระบวนการ bidding จะส่งผลให้ผู้เสนอราคาลดราคาลงต่ำากว่าราคาท่ีส่บมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในอนาคตจะเลิกใช้ Tape เน่่องจากเทคโนโลยีใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพดกีว่า Tape นัน้  ราคาจะถกูลง    หนว่ยงานควรเตรียมแผนการถา่ยโอนขอ้มลูจาก Tape เป็นเทคโนโลยีใหมด่ว้ย
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ลา้นบาท ของสว่นราชการ  จำานวน ๒ โครงการ  คอ่
กรมการปกครอง  จำานวน ๒ โครงการ
๖) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัตรประจำาตัวคนซึึ่งไม่มีสัญชาติไทย

(กลุ่มชนกลุ่มน้อย) และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ณ สำานักทะเบียนอำาเภอ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2559
จำานวนเงิน 25,060,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่ เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
22,545,600 บาท (ยี่สบิสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถว้น)

๗) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดทำาทะเบียนประวัติและบัตร
ประจำาตัวคนซึึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) สำาหรับพ้ืนที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณรายจ่าย
ประจำาป ี2559 จำานวนเงนิ 29,๒๐๕,๐๐๐ บาท (ยีส่บิเกา้ลา้นสองแสนหา้พันบาทถว้น)  สว่นทีเ่ปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 26,571,600 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนเจด็หมื่นหนึง่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานกุารเรียนท่ีประชมุว่าท้ัง ๒ โครงการ มรีายละเอยีดเหมอ่นกนัแตต่า่งกลุ่มเป้าหมาย  จงึขออนญุาต
ท่ีประชมุใหพ้จิารณารายละเอยีดท้ัง ๒ โครงการในคราวเดยีวกนั    คณะทำางานประชมุเม่อ่วันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๘  ไดต้รวจสอบ
และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตท้ัิงโครงการท่ี ๖ และโครงการท่ี ๗ แล้ว  มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้

๑. ใหห้นว่ยงานพจิารณาตรวจสอบความถกูตอ้งในแบบรายงานสรุปใหต้รงตามรายละเอยีดตา่ง ๆ ท่ีปรากฏ
ในเอกสารโครงการ รวมท้ังเอกสารแนบ ตวัอย่างเช่น กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๒ อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์
นิ้วม่อ (Finger Printer Scanner)  ในแบบรายงานสรุปแสดง URL จำานวน ๓ เว็บไซต์  แตไ่ม่แสดงราคาจากเว็บไซต์โดยไม่มี
ขอ้ความชีแ้จงในชอ่งหมายเหต ุ   แตใ่นเอกสาร (ภาคผนวก ง) ส่วนท่ีแสดงรายละเอยีดจากหนา้จอเว็บไซต ์จำานวน ๓ ราย  มรีาคา
ปรากฏ จำานวน ๑ เว็บไซต์  และระบุว่าไม่มีราคาจากเว็บไซต์ จำานวน ๒ เว็บไซต์

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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๒. ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนคุณลักษณะพ่้นฐานท่ีระบุมาตรฐานตา่งประเทศว่ามีวัตถุประสงค์ใดใน
การกำาหนดมาตรฐานดังกล่าว  หากไม่มีความจำาเป็นและคุณลักษณะท่ีต้องการนำาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  ก็ไม่ควรระบุ
เป็นเง่่อนไขใน TOR  เน่่องจากอาจมีปัญหาในการปฏิบัติ  ตัวอย่างเช่น  หน้า ๑๔   ข้อ ๑ เคร่่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำาหรับ
งานประมวลผล  ระบุว่า “ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันได้รับการยอมรับจาก
นานาชาต ิเชน่ FCC, พร้อมเอกสารรับรอง”  เป็นเอกสารรับรองจากบริษทัผู้เสนอราคา  หร่อจากบริษทัผู้ผลิต    หนา้ ๑๕ – ๑๖
ข้อ ๕ เคร่่องอ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด พร้อมจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วม่อลง Chip  ระบุว่า “ได้มาตรฐาน FCC หร่อ UL เป็น
อย่างน้อย”    ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนว่าจะไม่ระบุเง่่อนไขนี้  หร่อว่าจะใช้คำาว่า “และ” แทน “หร่อ” เน่่องจาก FCC
กบั UL มวัีตถปุระสงคต์า่งกนั    FCC มวัีตถปุระสงคเ์กีย่วกบัการเป็นตวันำาและการกระจายคล่่นวิทยุ   ส่วน UL มวัีตถปุระสงค์
ในการสนับสนุนให้มีความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีปลอดภัยโดยการใช้วิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยและ
วิศวกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย

คณะทำางานมีมติให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการท่ี ๖ และโครงการท่ี ๗  ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานได้ปรับแกไ้ขรายละเอียดท้ัง ๒ โครงการ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว   เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณา

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายสุชาติ ธานีรัตน์  วิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ  สำานักบริหาร
การทะเบียน) เรียนท่ีประชุมว่าท้ัง ๒ โครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่่อให้มีระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อย่างเพียงพอและ
มปีระสิทธิภาพในการสนบัสนนุการผลิตบัตรประจำาตวัคน    กลุ่มเป้าหมายของโครงการท่ี ๗ คอ่ คนซึง่ไมม่สัีญชาตไิทย (กลุ่มชน
กลุ่มน้อย) และบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน    กลุ่มเป้าหมายของโครงการท่ี ๘ ค่อ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงาน
ตา่งดา้ว) และผู้ตดิตาม    สถานท่ีตดิตัง้ของโครงการท่ี ๗ (๕๖ ชดุ) คอ่ สำานกัทะเบียนอำาเภอจำานวน ๔ ๑ แหง่ ในพ่น้ท่ี ๑๑ จงัหวัด
รวมท้ังส้ิน ๕๖ ชดุ (๒ ชดุ จำานวน ๑๕ แหง่  และ ๑ ชดุ จำานวน ๒๖ แหง่)    สถานท่ีตดิตัง้ของโครงการท่ี ๘ (๖๖ ชดุ) คอ่ จดุผ่าน
แดนถาวรจำานวน ๒๒ แห่ง ในพ่้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด รวมท้ังส้ิน ๖๖ ชุด

รายการท่ีเสนอขอความเห็นชอบประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ จำานวน ๗
รายการ  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ จำานวน ๔  รายการ  และอุปกรณ์อ่่น ๆ จำานวน ๕ รายการ  ดังนี้

ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์  ๑) เคร่่องคอมพวิเตอร์โนต้บุ้คสำาหรับงานประมวลผล
๒) เคร่่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา (๓๐ หน้า/นาที)  ๓) สแกนเนอร์สำาหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป  ๔ ) เคร่่องอ่านเขียน
บัตรสมาร์ทการ์ด  ๕) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔  ช่อง แบบท่ี ๑  ๖) ชุดส่่อสารข้อมูลเคล่่อนท่ี
(Access Point) แบบท่ี ๑  และ ๗) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเคร่่องไมโครคอมพิวเตอร์

ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์  ๑) เคร่่องพมิพบั์ตรประจำาตวัประชาชน (ID Card
Printer)  ๒) อปุกรณ์จดัเกบ็และอา่นลายพมิพน์ิว้มอ่ (Finger Printer Scanner)  ๓) เคร่่องอา่นเขยีนบัตรสมาร์ทการ์ด พร้อมจดัเกบ็
ลายนิ้วม่อลง Chip  และ ๔ ) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสำาหรับเคร่่องไมโครคอมพิวเตอร์

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ  ๑) กล้องถ่ายภาพ ระบบบัตรประจำาตัวคนซึง่ไม่มีสัญชาติไทย  ๒) ชุดฉากหลัง
ประกอบการถ่ายรูป  ๓) ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  ๔ ) ล้อเก็บสายไฟ  และ ๕) ปล๊ักไฟ

กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์  รายการท่ี ๓   เคร่่องอา่นเขยีนบัตรสมาร์ทการ์ด พร้อมจดัเกบ็ลายนิว้มอ่ลง Chip
เน่อ่งจากโปรแกรมเปรียบเทียบลายพมิพน์ิว้มอ่ใน Chip ของบัตรประจำาตวัประชาชนเอนกประสงคข์องกรมการปกครองท่ีใชง้าน
อยู่ในปัจจบัุนเป็นมาตรฐาน Precise Match on Card  ดงันัน้  ผู้เสนอราคาท้ัง ๓ ราย จึงเสนอมาเพยีงย่ีห้อเดียว คอ่ Precise
ท้ัง ๓ รายเสนอรุ่นเดียวกัน ค่อ 200 MC  ไม่ปรากฏราคาในเว็บไซต์ผู้ผลิต (http://precisebiometrics.com)  หน่วยงานใช้
ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเสนอขอความเห็นชอบท้ัง ๒ โครงการ สามารถรองรับบัตรชนิด
Smart Card ซึง่ใช้จัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนเอนกประสงค์   กรณีกำาหนดให้การออกบัตรประชาชนเป็นช่องทางเดียวกับ
การออกบัตรให้กลุ่มชนกลุ่มน้อยและบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน  รวมท้ังกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบัตร
ต่างชนิดกัน  เจ้าหน้าท่ีจะต้องปรับเปล่ียนการตัง้ค่าอุณหภูมิท่ีใช้เคล่อบบัตร  รวมท้ังปรับเปล่ียนซอฟตแ์วร์ท่ีใช้ดำาเนินการ  ซึง่
หากไม่แยกช่องทาง  จะทำาให้เสียเวลาในการปรับการตั้งค่า  และเจ้าหน้าท่ีอาจใส่บัตรผิดประเภท    

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เม่่อเทคโนโลยีสามารถรองรับบัตรชนิด Smart Card ได้  ควรปรับปรุงให้บัตรสำาหรับบุคคลกลุ่มอ่่น

เป็นมาตรฐานเดียวกับคนไทย  โดยอาจกำาหนดให้บัตรต่างสี  เพ่่อให้สามารถใช้ช่องทางเดมิท่ีมีอยู่ในการออกบัตร (ไม่ต้องแยก
ช่องทาง)  หากมีจำานวนผู้ใช้บริการมากขึ้นจึงเพิ่มช่องทาง  ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดหาระบบและอุปกรณ์
เพิ่มเติมซึง่ต้องดำาเนินการท่ัวประเทศ   รวมท้ังในป๕ ๒๕๕๙ เร่ิมเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” จะมีชาวต่างชาติเขา้มาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น    หากมีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาบัตร Smart Card  โดยงบประมาณแผ่นดิน  อาจกำาหนดให้
บุคคลท่ีประสงค์มีบัตรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  ซึ่งปัจจุบันราคาตน้ทุนของบัตรน่าจะประมาณ ๒๐ – ๔ ๐ บาท    การใช้บัตรชนดิ
Smart Card จะส่งผลให้สามารถตดิตามตัว (tracking) คนซึง่ไม่มีสัญชาติไทยและบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนได้ด้วย

๒. ควรมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อม  สามารถดำาเนินการทำาบัตรประจำาตัว
ประชาชนได้  เน่่องจากใช้ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรเช่นเดียวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายท่ีอยู่  เพ่่ออำานวยความ
สะดวกให้ประชาชน ไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตอ่ท่ีอำาเภอ

๓. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์  รายการท่ี ๓ เคร่่องอา่นเขยีนบัตรสมาร์ทการ์ดพร้อมจดัเกบ็ลายนิว้มอ่ลง Chip
ฝ่ายเลขานุการพบว่ามีราคาในเว็บไซต์ต่างประเทศ  ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่่น ๆ ท่ีต้องจ่ายเพิ่ม    เพ่่อให้ถ่อ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกรณีไม่มีราคาปรากฏในเว็บไซต์ไทยนั้น  การส่บราคาท้องตลาดจากเว็บไซต์ต่างประเทศต้องระบุ
จำานวนเงินเป็นอัตราต่างประเทศ  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเท่าใด  คำานวณเป็นเงินบาท พร้อมท้ังบวกค่าใช้จ่ายอ่่น ๆ ท่ีต้อง
จา่ยเพิม่ เชน่ ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษนีำาเขา้ คา่ขนส่ง คา่รับประกนัการขนส่ง คา่ตดิตัง้ คา่บำารุงรักษา เป็นตน้  เพ่อ่ใหก้ารเปรียบเทียบ
ราคาอยู่บนพ่้นฐานของคุณลักษณะท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสุด  หากราคาในเว็บไซต์ (รวมค่าใช้จ่ายอ่่น ๆ แล้ว) มีราคาต่ำาท่ีสุด
ต้องใช้ราคาจากเว็บไซต์เป็นราคาอ้างอิง

เครือ่งอา่นเขียนบัตรสมารท์การด์ พรอ้มจัดเก็บลายน้ิวมอืลง Chip
ยีห้่อ Precise รุ่น 200 MC

ตัวอย่างข้อมูลท่ีฝ่ายเลขานกุารสืบจากเว็บไซต์ตา่งประเทศ

เว็บไซึต์ สกุลเงิน ราคา อัตราแลกเปลี่ยน
(1 ธ.ค.2558)

คิดเปนนเงินบาท

http://www.cdw.com
(สหรัฐอเมริกา)

ดอลลา่ร์สหรัฐ 224.99 35.9836 8,095.95

http://legacy.txsystems.com
(สหรัฐอเมริกา)

ดอลลา่ร์สหรัฐ 199.00 35.9836 7,160.74

http://smartware2u.com
(สหราชอาณาจักร)

ดอลลา่ร์สหรัฐ 197.10 35.9836 7,092.37

http://smartware2u.com
(สหราชอาณาจักร)

ปอนด์สเตอรล์ิง 135.00 54.4339 7,348.58

http://smartware2u.com
(สหราชอาณาจักร)

ยูโร 162.00 38.2351 6,194.09

หมายเหตุ : ๑. ราคาน้ียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่น่ ๆ ทีต่้องจา่ยเพิ่ม เช่น ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีนำาเข้า ค่าขนส่ง ค่า
รบัประกันการขนส่ง คา่ติดตั้ง คา่บำารุงรกัษา
๒. อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ จากเวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย (อตัราขายถัวเฉลีย่)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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อปุกรณ์จัดเก็บและอา่นลายพิมพ์น้ิวมอื
ยีห้่อ Startek รุ่น FC320U

ตวัอย่างขอ้มลูท่ีฝ่ายเลขานกุารสืบจากเวบ็ไซตไ์ทยและตา่งประเทศ

ยี่ห้อและรุ่น / เว็บไซึต์ สกุลเงิน ราคา
(1-10 ช้ิน)

อัตราแลกเปลี่ยน*
(1 ธ.ค.2558)

คิดเปนนเงินบาท

L scan รุน่ 100
www.itworksolutions.com
(ไทย) 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

บาท 1-10 ชดุ
39,000

11-25 ชดุ
36,500

26-100 ชดุ
35,500 35,500

Startek รุ่น FC320U
www.biometricsupply.com
(ลิทวัเนีย)
ราคายังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่่น ๆ ท่ีตอ้ง
จ่ายเพิ่ม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนำาเข้า
ค่าขนส่ง ค่ารับประกันการขนส่ง 
ค่าติดตั้ง ค่าบำารุงรักษา

ยูโร 1-10 ชดุ
279.00

11 ชุดข้ึนไป
ตดิต่อผู้ขาย

38.2351 10,667.59

หมายเหตุ : อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ จากเวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย (อตัราขายถัวเฉลีย่)
 

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนท่ีประชมุว่าท้ัง ๒ โครงการ เป็นการเรียงลำาดบัจากมากไปนอ้ย  และคดัเล่อก
ลำาดับท่ีมีจำานวนผู้ใช้บริการมากท่ีสุดในลำาดับต้นมาดำาเนินการในระยะแรก  หน่วยงานขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณาในการดำาเนินการในระยะต่อไป    กรณีการส่บราคาท้องตลาดจากเว็บไซต์  หน่วยงานขอรับไป
พิจารณาปรับแก้ไขและจัดทำาเอกสารเพิ่มเติมส่งให้ฝ่ายเลขานุการ    ท้ังนี้  ราคาท่ีแสดงในเว็บไซต์เป็นราคาฮาร์ดแวร์เท่านั้น
ยังไม่รวมโปรแกรมเฉพาะทาง (Software Module) ท่ีตอ้งติดตั้งเพิ่มเติมและปรับแต่งให้ตรงกับความตอ้งการเพ่่อให้เขา้กันได้
กับระบบงานท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ม  ติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอท้ังโครงการท่ี ๖ และโครงการท่ี ๗   โดยให้หน่วยงาน
ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ    กำาชับให้
หนว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ  จำานวน ๑ โครงการ  คอ่
การไฟฟ้านครหลวง
๘) โครงการงานพัฒนา บำารุงรักษาและแกไ้ขโปรแกรมสำาเร็จรูป SAP งบประมาณรายจา่ยประจำาปี

๒๕๕๘ และงบประมาณรายจา่ยประจำาป ี2559  จำานวนเงนิ ๑๗๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ร้อยเจด็สบิเอ็ดลา้นสองแสนบาทถว้น)
รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗ สว่นทีเ่ปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ 131,824,000 บาท (หนึง่ร้อยสามสบิเอ็ดลา้น
แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)
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ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี )
เรียนท่ีประชมุว่า กฟน. มสิีทธิการใชโ้ปรแกรมสำาเร็จรูป SAP และไดจ้ดัหาเพิม่เตมิเพ่อ่ใหเ้พยีงพอตอ่การใชง้านและจำานวนผู้ใช้
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น    หน่วยงานดำาเนินการจ้างพัฒนา บำารุงรักษาและแก้ไขโปรแกรมสำาเร็จรูป SAP อย่างต่อเน่่องในรูปแบบของ
SAP Enterprise Support Service  ในอัตราร้อยละ ๒๒ ของค่าธรรมเนียมสิทธ์ิ    การจัดซ่้อสิทธ์ิการใช้โปรแกรมดังกล่าว
จำานวน ๕ คร้ัง  ทำาให้มีสัญญาหลายสัญญา  ซึ่งมีระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดของแต่ละสัญญาแตกต่างกัน  และในป๕ ๒๕๕๘
กฟน. ได้บริหารสัญญาจ้างฯ ทุกสัญญาให้ส้ินสุดพร้อมกันในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เพ่่อให้สามารถควบรวมสัญญาได้ในป๕
๒๕๕๙    การดำาเนินการในคร้ังนี้ เป็นการรวมสัญญาจ้างท้ังหมดเพ่่อดำาเนินการจ้างพร้อมกันในคราวเดียว โดยมีระยะเวลา
จ้าง ๑ ป๕  ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙  ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙    ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถของ License ให้มากขึ้น
ได้แก่  การปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยขึ้น  ให้สอดคล้องกับการใช้งาน  มาตรฐานการบัญชี  กฎหมาย  และประมวล
รัษฎากรท่ีเปล่ียนไป  ปรับเพิ่มความสามารถให้รองรับระบบปฏิบัติงานใหม่ (Technology Updates)  ย่ดอายุการใช้งานและ
เพิ่มประสิทธิภาพ  ซึง่เป็นส่วนการพัฒนาท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิทธิการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SAP ท่ีหน่วยงานมีอยู่    กฟน.
ได้ทำาการเปรียบเทียบราคา  ดงันี้

สัญญาจ้าง ราคาที่เคยจา้งคร้ังก่อน ราคา SAP (ร้อยละ ๒๒)
สัญญาท่ี ๑ 21,519,440
สัญญาท่ี ๒ 67,386,781
สัญญาท่ี ๓ 1,939,460
สัญญาท่ี ๔ 1,425,347
สัญญาท่ี ๕ 40,177,340
รวม 132,448,368 138,919,630
ราคากลางคร้ังนี้ 131,824,000 131,824,000
ราคากลางคร้ังนี้น้อยกว่า 624,368 7,095,630

 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคขอถอนโครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท  จำานวน ๑ โครงการ  ค่อ
- โครงการจัดหาพร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซึอฟต์แวร์สำาเร็จรูปสำาหรับธุรกิจหลัก

ระยะที่ ๒  ตามงบประมาณลงทุนประจำาปี ๒๕๕๙  จำานวนเงิน ๒,๗๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีมลูค่าเพ่ิม ๗% จำานวนเงิน
๑๙๔,๘๑๐,๐๐๐ บาท  รวมวงเงนิ ๒,๙๗๗,๘๑๐,๐๐๐ บาท    และคา่บำารุงรักษาซึอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ โดยใช้งบทำาการ
ประจำาปี (ปี ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔) รวม ๕ ปี จำานวนเงิน ๑,๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% จำานวนเงิน
๗๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท  รวมวงเงิน ๑,๒๐๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท    รวมวงเงินทั้งสิ้น  ๔,๑๘๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อย
แปดสิบหกล้านเกา้แสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน)

ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘  เม่่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  ท่ีประชุมมีมติให้หน่วยงานทบทวน
รายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๘)




