
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙

วันศกุร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑  กระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานท่ีประชุม
2. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกร  หน่วยพัฒนานวัตกรรมฯ)
4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพ่่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)
5. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
6. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ

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

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

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

(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
10. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางจีรภา จีระมะกร  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
11. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
12. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

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

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

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

(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ)  (แทน)
16. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ

(นายโชติ เช่้อโชติ)
17. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ

(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๙)
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18. ผู้อำนนวยกนรส่ววนเทคโนโลยสส่นรส่นเทศ  ศูนยเเทคโนโลยสฯ  ส่ป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
(นนงส่นววรรณภน ขันตสิ่มบูรณเ)

19. หัวหน้นกลุวมพัฒนนและมนตรฐนนระบบส่นรส่นเทศและกนรส่ื่อส่นร  ศูนยเเทคโนโลยสฯ  ส่ป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
(นนงบุษรนคัม หวังศิริจิตร)

20. นนงส่นววิไลภรณเ ศรสไพศนล  นักวิชนกนรคอมพิวเตอรเชำนนนญกนร  ศูนยเเทคโนโลยสฯ  ส่ป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
21. นนงสุ่ณสยเ ชูปรสชน  เจ้นพนักงนนธุรกนรชำนนนญงนน  ศูนยเเทคโนโลยสฯ  ส่ป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิรนชกนร)
1. ปลัดกระทรวงมหนดไทย ประธนนกรรมกนร
2. พลเอก ดร.วิชิต ส่นทรนนนทเ กรรมกนรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศเ พงศเสุ่วรรณ กรรมกนรผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศ.ดร.ธนนรักษเ ธสระมั่นคง  ส่ถนบันเทคโนโลยสนนนนชนติสิ่รินธร กรรมกนรผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้บริหนรเทคโนโลยสส่นรส่นเทศระดับสู่ง (CIO) ของกนรประปนนครหลวง กรรมกนร
6. ผู้ตรวจส่อบภนยในกระทรวงมหนดไทย กรรมกนร
7. ผู้อำนนวยกนรส่ววนยุทธศนส่ตรเส่นรส่นเทศและกนรส่ื่อส่นร  ศูนยเเทคโนโลยสฯ  ส่ป.มท. (ววนง) กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นนยประคอง พินิจพรวัฒนน หัวหน้นแผนกควนมปลอดภัยเทคโนโลยสส่นรส่นเทศ กนรไฟฟ้นส่ววนภูมิภนค
2. นนยวสั่นตเ ชัยพร รองผู้อำนนวยกนรกองคอมพิวเตอรเและเครือขวนย กนรไฟฟ้นส่ววนภูมิภนค
3. นนงสุ่ทธิวรรณ มนรัตนเ รองผู้อำนนวยกนรกองออกแบบระบบส่นรส่นเทศ กนรไฟฟ้นส่ววนภูมิภนค
4. นนงส่นวปิยวรรณ มสเวช หัวหน้นแผนกวนงแผนอุปกรณเคอมพิวเตอรเ กนรไฟฟ้นส่ววนภูมิภนค
5. นนยจักริน ชุมส่นย ณ อยุธยน หัวหน้นแผนกบริกนรเครือขวนย กนรไฟฟ้นส่ววนภูมิภนค
6. นนยณัฐพล แซวล้ิม พนักงนนวิเครนะหเผังเมือง กรมโยธนธิกนรและผังเมือง
7. นนงส่นวเส่นวลักษณเ จงวัฒนนภิรมยเ  นักวิชนกนรคอมพิวเตอรเปฏิบัติกนร กรมโยธนธิกนรและผังเมือง
8. นนยเปรมศักดิ ์โลวหเทอง วิศวกรไฟฟ้น ๑๐ กนรไฟฟ้นนครหลวง
9. นนงส่นวณัฐธสรน พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ กนรไฟฟ้นนครหลวง
10. นนยปฏิพัทธเ อุวนบ้นน วิศวกรไฟฟ้นปฏิบัตกินร เทศบนลนครเชสยงใหมว
11. นนงส่นวอนรยน เซ็นเชนวนิช นักประมวลผลข้อมูล ๙ กนรไฟฟ้นนครหลวง
12. นนงส่นวกนญจนน อนุวณิชรุทธเวช  นักประมวลผลขอ้มูล ๑๐ กนรไฟฟ้นนครหลวง
13. นนยชนวสรเ เนินธิรน นักวิชนกนรคอมพิวเตอรเปฏิบัติกนร กรมทส่ดนิ
14. นนยรังส่ส มุลิ   นักวิชนกนรคอมพิวเตอรเปฏิบัติกนร  ศูนยเเทคโนโลยสฯ ส่ำนนักงนนปลัดกระทรวง
15. นนงส่นววนรสรัตนเ ภสระปัญญน นักวิชนกนรคอมพิวเตอรเปฏิบัติกนร  ศูนยเเทคโนโลยสฯ ส่ำนนักงนนปลัดกระทรวง
16. นนยก้องภพ รักเมือง พนักงนนวิเครนะหเและประมวลผล  ศูนยเเทคโนโลยสฯ ส่ำนนักงนนปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธนนกลวนวเปิดประชุมและดำนเนินกนรตนมระเบสยบวนระตวนง ๆ ดงันส้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

๑. หลนยหนววยงนนมสข้อกังวลววน  กนรจดัหนครุภัณฑเคอมพิวเตอรเซึ่งมสจำนนวนไมวกส่รนยกนร ก็ต้องนำนเส่นอ
คณะกรรมกนรบริหนรและจดัหนระบบคอมพวิเตอรเเพือ่พจินรณนนัน้  อนจทำนให้เกดิควนมลวนชน้ในกนรจดัหน  ใหห้นววยงนนจดัทำน
แผนกนรดำนเนินงนนเปรนรนยป   และเส่นอคณะกรรมกนรพิจนรณนลววงหน้น    ให้ฝ่ายนยเลขนนุกนรแจ้งส่ววนรนชกนร /หนววยงนน
รัฐวิส่นหกิจในสั่งกัด กรุงเทพมหนนคร และจังหวัด เพื่อให้มสแนวปฏิบัติทส่เปรนไปในทิศทนงเดสยวกัน 

๒. ขอให้ส่ววนรนชกนร/รัฐวิส่นหกิจ จัดทำนโครงกนรทส่นำนเทคโนโลยสมนพัฒนนระบบงนนเดิมให้ทันส่มัย
เพื่อขับเคล่ือนนโยบนยเศรษฐกิจและสั่งคมดิจิทัลของรัฐบนลให้เปรนรูปธรรม    กนรบูรณนกนรและกนรเชื่อมโยงระบบงนนหรือ
ขอ้มลูจนกหนววยงนนอืน่ตนมโครงกนรบูรณนกนรฐนนขอ้มลูประชนชนและกนรบริกนรภนครัฐ (Linkage Center) ทสแ่ตวละหนววยงนน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๙)
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เปรนเจ้าของระบบงานและฐานข้อมูลเอง แต่มีการใช้เลขประจำาตัวประชาชน ๑๓ หลัก เปรน key ในการเช่่อมโยงระบบงาน
หร่อฐานข้อมูล  เม่่อประชาชนหร่อภาคธุรกิจมาขอรับบริการจากภาครัฐ ก็ถ่อบัตรประจำาตัวประชาชนมาเพียงใบเดียว ไม่ต้อง
นำาสำาเนาเอกสารต่าง ๆ มาด้วย เน่่องจากระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน Linkage Center ได้    ซึ่งจะเปรนการอำานวย
ความสะดวกการประกอบการธุรกิจ (Easy Doing Business) ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
มติทีป่ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  เปรนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๑๒
โครงการ 

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙  โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการ และรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่า

ไม่เกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดบัจังหวัด จำานวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้
 

 

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวัดพะเยา
ป งบฯ   2558
 - ผ่านความเห็นชอบ 1 1 160,200.-
จังหวัดลำาปาง
ป งบฯ   2558
- ผ่านความเห็นชอบ 138 138 22,303,300.50
จังหวัดพิจิตร
ป งบฯ   2558
- ผ่านความเห็นชอบ 140 172 25,413,718.-
จังหวัดอุทัยธานี
ป งบฯ   2558
 - ผ่านความเห็นชอบ 44 44 3,822,100.-
จังหวัดมหาสารคาม
ป งบฯ   2558
 - ผ่านความเห็นชอบ 34 34 7,996,748.-

 

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปรนธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเปรนหลัก 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๙)
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2559 เม่่อวันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาและให้

ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ รวมท้ังส้ิน 12 โครงการ แล้ว แตม่ีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงาน
กลับไปทบทวนรายละเอียดโครงการ แล้วนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาในคร้ังต่อไป จำานวน 2 โครงการ ค่อ
เทศบาลเม่องชุมพร 1 โครงการ และเทศบาลเม่องบ้านสวน 1 โครงการ

๔.๑ โครงการจดัตัง้หอ้งควบคมุสัง่การดว้ยระบบโทรทศันก์ลอ้งวงจรปดิ งบประมาณรายจา่ยประจำาป 
2558 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 จำานวนเงิน 16,000,000.- บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 11,121,000.- บาท (สบิเอ็ดล้านหนึง่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถว้น) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

จงัหวัดชลบุรีมหีนงัส่อดว่นท่ีสุด ท่ี ชบ 0017.1/8599 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2559 เร่่อง การปรับลด
วงเงินโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ท่ีมมีลูคา่เกนิ 10 ล้านบาท ของเทศบาลเมอ่งบ้านสวน เปรนโครงการฯ ท่ีมี
มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจังหวัดอ้างถึงหนังส่อกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/806 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2559
คณะกรรมการไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบในหลักการโครงการจดัตัง้หอ้งควบคมุส่ังการดว้ยระบบโทรทัศนก์ล้องวงจรปิดฯ แล้ว
แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานกลับไปทบทวนรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม แล้วค่อยนำาเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการในคร้ังต่อไป

เทศบาลเม่องบ้านสวน ได้นำาข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมาพิจารณา  โดยทางเทศบาลฯ ได้มีการประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่่อพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและความเหมาะสม  จึงมีมติให้ทำาการย้ายห้องควบคุมจากชั้นท่ี ๖ อาคารเอนกประสงค์ ทม.บ้านสวน (ซึ่งเปรนชั้น
บนสุดมีลักษณะเปรนห้องใต้หลังคา) ไปยังชั้นท่ี ๒ ของอาคารแทน  ทำาให้พ่้นท่ีของห้องควบคุมในชั้นท่ี ๒ มีความสูงลดลง
ทำาให้ต้องลดจำานวนจอแสดงภาพส่่อประชาสัมพันธ์ (TV Wall) ขนาด ๕๕ นิ้ว จากเดิมจำานวน ๒๐ จอภาพ เหล่อเพียง ๑๒
จอภาพ  และจอแสดงภาพส่่อประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔๖ นิ้ว จากเดิมจำานวน ๑๐ จอภาพ เหล่อเพียง ๘  จอภาพ  ทำาให้ส่วนท่ี
เปรนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 11,121,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหม่่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ลดลงเหล่อ
จำานวนเงิน 9,479,000.- บาท (เก้าล้านส่ีแสนเจ็ดหม่่นเก้าพันบาทถ้วน)  ถ่อว่าเปรนโครงการท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
เทศบาลเม่องบ้านสวน จึงขอถอนโครงการดังกล่าว

คณะทำางานประชมุเม่อ่วันท่ี 22 เมษายน 2559 พจิารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้วเหน็ว่า
ได้มีการปรับลดจำานวนรายการลง ทำาให้จำานวนเงินส่วนท่ีเปรนคอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 11,121,000.- บาท (สิบเอ็ดล้าน
หนึง่แสนสองหม่น่หนึง่พนับาทถว้น) ลดลงเหล่อจำานวนเงิน 9,479,000.- บาท (เกา้ล้านส่ีแสนเจด็หม่น่เกา้พนับาทถว้น ) ซึง่ถอ่
เปรนโครงการไม่เกิน 10 ล้านบาท เปรนอำานาจของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเปรนผู้พิจารณา จึงเห็นควรให้หน่วยงานถอน
โครงการดังกล่าว และเห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้ถอนโครงการ

4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้สำาหรับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร (ระยะที่ 2) และฟรีอินเตอร์เน็ต (Free WiFi) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2559
จำานวนเงิน 32,486,000.- บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 17,334,370.- บาท (สบิเจ็ดล้านสามแสนสามหมืน่สี่พันสามร้อยเจด็สิบบาทถว้น) ของเทศบาลเมืองชุมพร

ฝ่ายเลขานุการ ไดป้ระสานไปยังเทศบาลเม่องชุมพรแล้วทราบว่า เทศบาลเม่องชุมพรได้ทำาหนังส่อหาร่อ
ไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร และสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ แล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดโครงการ
ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๙)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ จงัหวดัลำาพูนขอหารือแนวทางปฏิบิตัเิกีย่วกบัอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหารและจดัหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อ
เคร่ืองพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากและเคร่ืองพิมพ์เช็ค   โดยจังหวัดลำาพูนแจ้งว่าได้รับหนังส่อจากองค์การบริหารส่วนตำาบล
นาทรายว่า ในการพิจารณาอนุมัตโิครงการจัดซ่้อเคร่่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากและเคร่่องพิมพ์เช็ค ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวัดหร่อไมอ่ย่างไร จงัหวัดจงึขอหาร่อคณะกรรมการฯ เพ่อ่ใชเ้ปรนแนวทางปฏบัิตขิองคณะกรรมการฯ
ในระดับจังหวัดต่อไป  ความละเอียดแจ้งตามหนังส่อจังหวัดลำาพูน ท่ี ลพ 0017.1/5321 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

คณะทำางานประชมุเม่อ่วันท่ี 22 เมษายน 2559 พจิารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้วเหน็ว่า
เคร่่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากและเคร่่องพิมพ์เช็ค จัดเปรนเคร่่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง (เปรน Output device) ซึ่งเปรนอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ และเช่อ่มโยงกบัระบบคอมพวิเตอร์  เหมอ่นกบัเคร่่องพมิพบั์ตร (เชน่ บัตรประจำาตวัประชาชน บัตรประจำาตวัพนกังาน
บัตรประจำาตวันกัเรียน ฯลฯ)  เคร่่องพมิพส์มดุทะเบียน (เชน่ สมดุทะเบียนบ้าน สมดุทะเบียนรถยนต ์สมดุทะเบียนเกษตรกร ฯลฯ )
จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนดำาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
มติทีป่ระชุม ๑. เคร่่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากและเคร่่องพิมพ์เช็ค จัดเปรนเคร่่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง และเช่่อมโยงกับ
ระบบคอมพิวเตอร์  จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนดำาเนินการจัดหา 

๒. แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และจังหวัด เพ่่อให้มีแนวปฏิบัติท่ี
เปรนไปในทิศทางเดยีวกัน 

๕.๒ การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และที่มี
มูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ รวมท้ังส้ิน ๘  โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มีมลูค่าไม่เกนิ ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ คอ่
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ประจำาศูนย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ของสำานัก

ตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2557 จำานวนเงิน 297,400.- บาท (สองแสน
เก้าหมื่นเจด็พันสี่ร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ไดต้รวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดนำาเสนอ
ในท่ีประชุม
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเปรนธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเปรนหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ คอ่
กรมที่ดิน  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการทดแทนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์สำาหรับสำานกังานที่ดิน งบประมาณรายจ่ายประจำาป 

2560 จำานวนเงนิ 34,450,000.- บาท (สามสิบสี่ลา้นสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ไดต้รวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดนำาเสนอ
ในท่ีประชุม
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเปรนธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเปรนหลัก 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๙)
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- โครงการที่มีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วนงานรัฐวิสาหกจิ  จำานวน ๕ โครงการ ค่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๓ โครงการ
๓) โครงการจดัหาอุปกรณ์ Backbone Ethernet Switch สำาหรับสำานกังานใหญแ่ละการไฟฟ้าเขต

ทดแทน จำานวน 34 ชุด งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2558 จำานวนเงนิ 96,409,400.- บาท (ภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ 7
จำานวนเงิน 6,748,658.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
103,158,058.- บาท (หนึง่ร้อยสามล้านหนึง่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบแปดบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ไดต้รวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานส่งใบเสนอราคาท้ัง 4 ราย รวมท้ังเว็บไซต์
พร้อมลงช่่อกำากับเอกสารทุกหน้า แล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน รวมท้ังคดิคำานวณรวมภาษมีลูคา่เพิม่
ร้อยละ 7 แยกในแตล่ะรายการ ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว  เห็นว่าเปรนไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควร
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาตอ่ไป

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ อุปกรณ์
Backbone Ethernet  Switch แบบท่ี  1 สำาหรับสำานกังานใหญ่ ราคาท่ีส่บจากท้องตลาดรายท่ี ๑ (ค่อ สามสิบล้านบาทเศษ)
มีความแตกต่างจากราคาท่ีส่บจากรายอ่่น ๆ (อยู่ระหว่างสองล้านบาทเศษ ถึงส่ีล้านบาทเศษ)    ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรียนชี้แจงท่ีประชุมว่าเปรนการพิมพ์ผิด  รายท่ี ๑ เสนอราคาสามล้านบาทเศษ    หน่วยงานรับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องและส่ง
ให้ฝ่ายเลขานุการต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเปรนธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเปรนหลัก 

๔) โครงการจัดหาระบบป้องกันและควบคุมการใช้งานความปลอดภัยสำาหรับเคร่ืองลูกข่ายและ
อุปกรณ์พกพา (PC Security and Bring Your Own Device (BYOD)) จำานวน 1 ระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำาป 
2558 จำานวนเงิน 28,892,513.- บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 จำานวนเงิน 2,022,475.91 บาท (สองล้านสอง
หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,914,988.91 บาท (สามสิบล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสบิแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ  สรุปไดดั้งน้ี

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๓.๒ ลิขสิทธ์ิ MS Windows Server 2012 Standard Edition
ให้ย้ายไปไว้ในกรณีตรงตามเกณฑ์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗  เน่่องจากราคากลางตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่่อสาร เปรนราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๒. เน่่องจากรัฐวิสาหกิจเปรนหน่วยงานธุรกิจท่ีขอค่นภาษีได้  ใบเสนอราคาบางรายการจึงไม่รวมภาษีมลูค่า
เพิ่ม  ในขณะท่ีเกณฑ์ราคากลางต่าง ๆ ของส่วนราชการ  การกำาหนดวงเงินในการดำาเนินการต่าง ๆ ด้านงบประมาณและการ
จัดหา (เช่น วงเงินที่กำาหนดให้ใช้วิธีการ e-Auction) เปรนวงเงินที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มทัง้สิ้น    เพ่่อคณะกรรมการจะได้ไม่สับสนใน
การพิจารณา  ในคราวประชุมคณะทำางาน คร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ เม่่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  จึงมีมติที่ประชุม ดังนี้ “เม่่อ
รัฐวิสาหกิจใชเ้กณฑ์ของกระทรวง ICT ให้ใชร้าคาตามประกาศ คอ่รวม VAT แลว้  ส่วนราคาในการจดัหาจริง (ไมร่วม VAT) ให้เปรน
เร่่องภายในของรัฐวิสาหกิจเอง”    หากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสนอราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกฑณ์ของ
กระทรวง ICT เปรนราคาท่ีไมร่วมภาษมีลูคา่เพ่ิม  แลว้คอ่ยนำาภาษีมลูคา่เพิ่มไปบวกไว้ทา้ยตาราง  จะส่งผลให้คณะกรรมการสับสน
ในการพจิารณาแต่ละรายการ

๓. เห็นควรให้ทุกหน่วยงานที่เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ นำาเสนอราคาแต่ละรายการ (ท้ังกรณีใช้
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ICT และกรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์) โดยคดิคำานวณรวมภาษีมลูค่าเพิม่ร้อยละ 7 ด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๙)
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๔. ให้หน่วยงานส่งใบเสนอราคาท้ัง 4 ราย รวมทั้งเว็บไซต์ พร้อมลงช่่อกำากับเอกสารทุกหน้า แล้วส่งให้
ฝา่ยเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาต่อไป

หน่วยงานไดป้รบัแก้ไขตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  สง่ให้ฝา่ยเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเปรนไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ  เห็นควรเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเปรนธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเปรนหลัก

๕) โครงการจัดหาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) สำาหรับสำานักงาน กฟภ. ในส่วน
ภมูภิาค  ตามงบประมาณผูกพันป  2559 (งบประมาณลงทนุป  2558) จำานวนเงนิ  81,806,057.-  บาท ภาษีมลูคา่เพ่ิม
ร้อยละ 7 จำานวน 5,726,423.99 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 87,532,480.99 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่น
สองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ  สรุปไดดั้งน้ี

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑.๕ อุปกรณ์จ่ายไฟผ่านสาย UTP (Power Injector) และ
รายการท่ี 1.6 ระบบสายสัญญาณ UTP Cat 6    ให้ย้ายไปอยู่ในส่วนท่ีเปรนอปุกรณ์อ่่น ๆ เน่่องจากเปรนวัสดุ

๒. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓.๒ ลิขสิทธ์ิระบบปฏิบัติการ  ให้ย้ายไปไว้ในกรณีตรงตามเกณฑ์ โดย
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗  เน่่องจากราคากลางตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร เปรนราคาท่ี
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๓. ให้นำาเสนอราคาแต่ละรายการ (ทั้งกรณีใช้เกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ICT และกรณีไม่มีราคาตาม
เกณฑ์) โดยคดิคำานวณรวมภาษีมลูค่าเพิม่ร้อยละ 7 ดว้ย

หน่วยงานไดป้รบัแก้ไขตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  สง่ให้ฝา่ยเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเปรนไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ  เห็นควรเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเปรนธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเปรนหลัก

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๖) โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) งบประมาณประจำาป 

๒๕๕๘ (ผูกพันดำาเนินการป  ๒๕๕๙) จำานวนเงิน ๒๘,๘๙๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแบบรายงานสรุปโครงการฯ ทั้งสอง
รายการ  โดยคดิคำานวณรวมภาษีมลูคา่เพิม่รอ้ยละ 7 ด้วย

หน่วยงานไดป้รบัแก้ไขตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  สง่ให้ฝา่ยเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเปรนไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ  เห็นควรเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเปรนธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเปรนหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๙)
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๗) โครงการทดแทนและจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในระบบ Call Center งบประมาณ
ประจำาป  ๒๕๕๗ (ผูกพันดำาเนินการป  ๒๕๕๙) จำานวนเงิน ๔๘,๙๙๙,๘๙๔.๕๘ บาท (สี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
เก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
46,214,684.58 บาท (สีส่บิหกลา้นสองแสนหนึง่หมืน่สีพั่นหกร้อยแปดสบิสีบ่าทหา้สบิแปดสตางค)์

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแบบรายงานสรุปโครงการฯ ทุกรายการ
โดยคดิคำานวณรวมภาษีมลูค่าเพิม่ร้อยละ 7 ดว้ย

หน่วยงานไดป้รบัแก้ไขตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  สง่ให้ฝา่ยเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเปรนไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ  เห็นควรเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี )
เรียนท่ีประชมุว่า  กฟน. ไดม้กีารคำานวณเปรียบเทียบความคุม้คา่ระหว่างการเชา่กบัการลงทุนจดัทำาเองท้ังในระยะท่ี ๑ และระยะท่ี ๒ แล้ว
ปรากฏว่าการลงทุนจดัทำาเองมคีวามคุม้คา่กว่าการเชา่  เน่อ่งจากระบบ Call Center ของ กฟน. ไมไ่ดรั้บเร่่องร้องเรียนเพยีงอย่างเดยีว
แตม่กีารเช่อ่มตอ่กบัระบบ GIS ของ กฟน. และมกีารเช่อ่มตอ่ไปยังสำานกังาน กฟน. เขตตา่ง ๆ ดว้ย  ซึง่ในระยะท่ี ๑ หนว่ยงานไดจ้ดัทำา
application เสริมเขา้ไปในระบบ Call Center (ถา้เชา่ ตอ้งจา้งพฒันา)  และในระยะท่ี ๒ ยังคงใชง้าน application เดมิ และเพิม่เตมิ
application ใหมด่ว้ย (ถา้เชา่ ตอ้งท้ิง application เดมิท้ังหมด และเกดิคา่ใชจ้า่ยในการเชา่ application ท่ีตอ้งการ)
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเปรนธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเปรนหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน 10 ลา้นบาท ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จำานวน ๑ โครงการ คอ่
เทศบาลนครเชียงใหม่  จำานวน ๑ โครงการ
๘) โครงการถนนทีม่พ้ืีนทีป่ลอดภยั (Safety Zone) ระยะที ่3 งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2558

(งบเพ่ิมเตมิ) จำานวนเงนิ 38,350,000.- บาท (สามสบิแปดลา้นสามแสนหา้หมืน่บาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 12,673,842.91 บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ )
จากการปรับแก้ไขทำาให้จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมสงูข้ึนเปน็ ๒๓,๘๖๘,๖๕๓.๗๑ บาท (ยี่สบิสามล้าน
แปดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสามบาทเจด็สิบเอ็ดสตางค์)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ  สรุปไดดั้งน้ี

๑. ส่วนท่ีเปรนอุปกรณ์อ่่น ๆ รายการท่ี ๖ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP FIXED CAMERA OUTDOOR,
รายการท่ี 63 ตู้เก็บอปุกรณ์กระจายสัญญาณ ภายในอาคาร 19 น้ิว ให้ย้ายไปไว้ในกรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์   และส่บราคาจาก
ท้องตลาด (อย่างน้อย ๓ ราย) รวมท้ังเว็บไซต์ (อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

๒. ข้อกำาหนดรายละเอียดและขอบเขตการดำาเนินงาน (TOR) กำาหนดไว้ละเอียดมาก  ตัวอย่างเช่น
คุณลักษณะทางเทคนิคของกล้องโทรทัศน์ CCTV แบบ Fix IP Camera กำาหนดว่า “สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ -๒๐ ถึง ๕๐
องศาเซลเซียส หร่อดีกว่า” ซ่ึงในเขตเทศบาลเมนครเชยีงใหม ่ไมน่่าจะมอีณุหภมูต่ิำาถึง -๒๐ องศาเซลเซียส  หร่อท่ีกำาหนดว่า “เปรน
ผลิตภัณฑ์เคร่่องหมายการค้า เปรนผลติภณัฑ์ของกลุ่มสมาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา หร่อญ่ีปุ่น” เปรนต้น    อาจมปีญัหาในการตรวจรับ
รวมท้ังอาจเปรนการกีดกันสำาหรับบางกลุ่มประเทศ    เม่อ่เขียนละเอียดแบบน้ี  ต้องขอใบแสดงผลการทดสอบ    ถ้าไม่มี
ก็ต้องส่งทดสอบ  เพ่่อป้องกันการฟ้องร้อง    ท้ังน้ี  คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  ปัจจุบันสินค้าที่เปรน
ผลิตภัณฑ์ของประเทศต่าง ๆ มกีารผลิตในประเทศอ่น่ด้วย  ไมไ่ด้ผลิตในประเทศท่ีเปรนเจา้ของเคร่่องหมายการค้าเทา่น้ัน  ซ่ึงไมส่อดรับ
กับความต้องการของหน่วยงานท่ีชีแ้จงว่า  เหตุผลท่ีระบุกลุ่มประเทศเน่อ่งจากไมม่ัน่ใจในคณุภาพการผลิตของประเทศท่ีนอกเหน่อ
จากกลุ่มประเทศท่ีระบุ

๓. การเขียนข้อกำาหนดทางเทคนิค (Specification) เพ่่อให้ได้ของมีคุณภาพ  ควรเขียนให้มีการทดสอบ
ไม่ใช่เขียนเพ่่อกีดกันออกไปโดยไม่ให้มีโอกาสเขาทดสอบ  และการทดสอบให้เปรนไปตามมาตรฐานไทย  เพราะมาตรฐานต่าง
ประเทศอาจไม่เหมาะกับประเทศไทย  รวมท้ังหากเกิดปัญหา หน่วยงานก็ไม่สามารถฟ้องร้องได้ เพราะมาตรฐานดังกล่าวไม่มี
หน่วยงานท่ีบังคับใช้ตามกฎหมายต้ังอยู่ในประเทศไทย    คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  การระบุว่า
“ผลิตภัณฑ์ต้องไดรั้บมาตรฐาน CE, UL, CSA, FCC 47 CFR 15 Class B, IEC60068-2-6, SMPTE 296m-2001, SMPTE 274-M-

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๙)






