
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทร์ที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ หอ้งประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายกาศพล แก้วประพาฬ  ท่ีปรึกษาด้านการปกครอง)  (แทน) ประธานท่ีประชุม 
๒. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

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

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ

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

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

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

(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

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

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

(นายพิศณุ ตนัติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

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

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

(นางเพชรี เขมวิรัตน์  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)
๑๘. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ

(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นกัจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ)  (แทน)

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๙)
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๑๙. ผู้อำนนวยกนรสำำนนกกกฎหมนย สำป.มท. กรรมกนร
(นนยโชติ เชื้อโชติ)

๒๐. ผู้อำนนวยกนรศููนยเเทคโนโลยสสำนรสำนเทศูและกนรสืำออสำนร  สำป.มท. กรรมกนรและเลขนนุกนร
(นนยรกงสำฤษดิ์ จิตดส)

๒๑. ผู้อำนนวยกนรกลุมมงนนยุทธศูนสำตรเสำนรสำนเทศูและกนรสืำออสำนร  ศููนยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชมวยเลขนนกุนร
(นนงบุษรนคกม หวกงศูิริจิตร)

๒๒. ผู้อำนนวยกนรกลุมมงนนเทคโนโลยสสำนรสำนเทศู  ศููนยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชมวยเลขนนกุนร
(นนงสำนววรรณภน ขกนตสิำมบูรณเ)

๒๓. นนยวิเชสยร เอนทนรสำกุล วิศูวกรไฟฟ้นสืำออสำนรชำนนนญกนรพิิเศูษ กรรมกนรและผู้ชมวยเลขนนกุนร
ศููนยเเทคโนโลยสฯ สำป.มท.

๒๔. นนงสำนววิไลภรณเ ศูรสไพิศูนล  นกกวิชนกนรคอมพิิวเตอรเชำนนนญกนร  ศููนยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชมวยเลขนนกุนร
๒๕. นนงสุำณสยเ ชูปรสชน  เจ้นพินกกงนนธุรกนรชำนนนญงนน  ศููนยเเทคโนโลยสฯ  สำป.มท. กรรมกนรและผู้ชมวยเลขนนกุนร
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิรนชกนร)
๑. ปลกดกระทรวงมหนดไทย ประธนนกรรมกนร
๒. ศู.ดร.ธนนรกกษเ ธสระมกอนคง  สำถนบกนเทคโนโลยสนนนนชนติสิำรินธร กรรมกนรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นนงสำนวเสำนวลกกษณเ จงวกฒนนภริมยเนกกวิชนกนรคอมพิิวเตอรเปฏิบกติกนร กรมโยธนธิกนรและผกงเมือง
๒. นนยนกฐพิล แซมล้ิม พินกกงนนวิเครนะหเผกงเมือง กรมโยธนธิกนรและผกงเมือง
๓. นนงสำนววนรสรกตนเ ภสระปัญญน นกกวิชนกนรคอมพิิวเตอรเปฏิบกติกนร สำำนนกกงนนปลกดกระทรวง
๔. นนงชุตมิน จกนทรเมส นกกบริหนรงนนทกอวไป อบจ.ภูเก็ต
๕. นนงนวรกตนเ แสำงประดิษฐเ นกกวิชนกนรคอมพิิวเตอรเชำนนนญกนร อบจ.ภูเก็ต
๖. นนยบกณฑิต ปนนแก้ว นกกวิชนกนรคอมพิิวเตอรเปฏิบกติกนร อบจ.ภูเก็ต
๗. นนงสำนวฐิตนรสยเ กฤตยนเจริญพิงษเนกกวิชนกนรคอมพิิวเตอรเชำนนนญกนร อบจ.ภูเก็ต
๘. นนยคุณนทิป บุญเรืองยนว นกกวิชนกนรคอมพิิวเตอรเชำนนนญกนร เทศูบนลนครนครสุำรนษฎรเธนนส
๙. นนงสำนวบนนชือน วิจติรกนนตเวงศูเ ผู้อำนนวยกนรกองคลกง กรมสำมงเสำริมกนรปกครองท้องถิอน
๑๐. นนยถวกลยเชกย ถึงถิอน นิตกิรชำนนนญกนร สำำนนกกบริหนรกนรคลกงท้องถิอน กรมสำมงเสำริมกนรปกครองท้องถิอน
๑๑. นนยบรรจง ตรสกุล ผู้อำนนวยกนรศููนยเดำนรงธรรม สำำนนกกตรวจรนชกนรฯ สำำนนกกงนนปลกดกระทรวง
๑๒. นนยชนวสรเ เนินธิรน นกกวิชนกนรคอมพิิวเตอรเปฏิบกติกนร  กรมทสอดนิ
๑๓. นนยสำกนชกย พิกฒนะวิชกย นกกวิเครนะหเนโยบนยและแผนชำนนนญกนรพิิเศูษ สำำนนกกงนนรกฐมนตรส มท.
๑๔. นนงเยนวลกกษณเ มหนธนบดส นกกจกดกนรงนนทกอวไปชำนนนญกนร สำำนนกกงนนรกฐมนตรส มท.
๑๕. นนยก้องภพิ รกกเมือง พินกกงนนวิเครนะหเและประมวลผล  ศููนยเเทคโนโลยสฯ สำำนนกกงนนปลกดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

ประธนนกลมนวเปิดประชุมและดำนเนินกนรตนมระเบสยบวนระตมนง ๆ ดกงนส้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นนยกนศูพิล แก้วประพินฬ  ทสอปรึกษนด้นนกนรปกครอง  แจ้งทสอประชุมวมน รองปลกดกระทรวงมหนดไทย

(นนยณกฐพิงศูเ ศูิริชนะ)  ผู้บริหนรเทคโนโลยสสำนรสำนเทศูระดกบสูำง (CIO) ของกระทรวงมหนดไทย  ติดรนชกนร   ได้มอบหมนยให้
ทำนหน้นทสอประธนนทสอประชุมแทน
ที่ประชุม รกบทรนบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๙)
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชมุ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เป็นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๑๔ โครงการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกฤษ มันทรานนท์) กรณีโครงการท่ี ๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้

บริการประชาชนในการออกหนังส่อผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass) ของกรมการปกครอง ซึ่งหน่วยงาน
ส่บราคาค่าเช่าวงจรส่่อสารเพียง ๑ ราย นั้น   ขอให้บันทึกไว้ ดังนี้ “ท้ังนี้ สถานท่ีติดตั้ง/ใช้งาน เป็นพ่้นท่ีห่างไกล และมีผู้ให้
บริการเพียงรายเดียวจึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาค่าเช่า (จำานวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย) ได”้

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙  ตามท่ีแกไ้ข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-  สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ระดบัจังหวัด จำานวน ๓ หน่วยงาน ดงันี้ 
 

 

หน่วยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวัดสงขลา รอบ 6 เดอ่น
ปีงบฯ   2559
- ผ่านความเห็นชอบ 91 198 37,291,998.-
จังหวัดลพบุรี รอบ 6 เดอ่น
ปีงบฯ   2558
- ผ่านความเห็นชอบ 83 101 12,396,700.-
จังหวัดอ่างทอง รอบ 6 เดอ่น
ปีงบฯ   2559
- ผ่านความเห็นชอบ 37 47 4,414,200.-

 

ท่ีประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่ง
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่อ โครงการท่ีติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี 2559 จำานวนเงิน 87,000,000.- บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
47,456,200.- บาท (ส่ีสิบเจ็ดล้านส่ีแสนห้าหม่่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้หน่วยงาน
ดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด แต่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ปรับแก้ไขจำานวน License ให้เท่ากับจำานวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และมาตรฐานตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิตั้ง
ขอ้สังเกต ส่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา แล้วนำาเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อทราบใน
การประชุมคร้ังต่อไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๙)
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เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตของคณะกรรมการ ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
และไดส่้งเอกสารใหผู้้ทรงคณุวุฒ ิ(นายกฤษ มนัทรานนท์) พจิารณาแล้วเหน็ว่า กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ ลำาดบัท่ี ๔ พบว่าซอฟตแ์วร์
บริหารจดัการระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิดมจีำานวน ๕๒๕ license ซึง่มากกว่าจำานวนกล้องโทรทัศนว์งจรปิด ๓๑๖ กล้องท่ีจดัซ่อ้

คณะทำางานประชมุเม่อ่วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 พจิารณาแล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะสรุปได ้ดงันี้
๑. ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติให้

ปรับลดจำานวน License ลงเหล่อเท่ากับจำานวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้น  หน่วยงานได้ลดจำานวนจากเดิม ๘๐๐ License
เป็น ๕๒๕ License  แต่เม่่อพิจารณาจากจำานวนกล้องท่ีจัดหา จำานวน ๓๑๖ กล้อง รวมกับกล้องท่ีใช้งานในปัจจุบัน จำานวน
๑๖๕ กล้อง รวมท้ังส้ิน ๔๘๑ กล้อง ซึ่งจำานวน License ท่ีจัดหาในคราวนี้ยังเกินจำานวนกล้อง  ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูล
ชีแ้จงคณะกรรมการถงึจำานวน License ท่ีเกินจำานวนกล้อง  

๒. กรณีมีการจัดหา License สำาหรับกล้องของประชาชนหร่อภาคเอกชนท่ีจะเช่่อมต่อกับโครงการนี้
ให้หน่วยงานนำาเอกสารหลักฐานท่ีย่นยันว่าส่วนราชการสามารถอนุญาตให้ประชาชนหร่อภาคเอกชนนำากล้องโทรทัศน์
วงจรปิดมาเช่่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้

๓. ควรศกึษาเทคนคิอ่น่ ๆ ท่ีสามารถเช่อ่มโยงขอ้มลูจากกล้องของประชาชน/ภาคเอกชน โดยส่วนราชการ
ไม่ต้องซ่้อ License ให้กล้องเหล่านั้น

๔. ราคา License สำาหรับตัวกล้องของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสูงกว่าราคา License ของ อบจ.ภูเก็ต
ซึ่งได้เสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเช่นกัน (โครงการท่ี ๕)  ให้หน่วยงานศึกษาความแตกต่างระหว่าง
License ท่ี อบจ.ภเูกต็เสนอขอความเหน็ชอบ (ราคาอา้งองิ License ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีจำานวนเงิน 15,000.- บาท
ราคาอ้างอิงของ อบจ.ภูเก็ต จำานวนเงิน 10,058.- บาท)   แล้วพิจารณาทบทวนราคา License ว่าสามารถจัดหาในราคา
ต่ำากว่าท่ีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเสนอขอความเห็นชอบได้หร่อไม่ อย่างใด

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
ได้ลดจำานวน License ลงเหล่อ 481 License เท่ากับจำานวนกล้อง (กล้องท่ีจัดหา จำานวน ๓๑๖ กล้อง กล้องท่ีใช้งานใน
ปัจจบัุน จำานวน ๑๖๕ กล้อง รวมท้ังส้ิน ๔๘๑ กล้อง)   จำานวนเงินโครงการลดลงเหล่อ   82,287,000   บาท   (  แปดสิบสองล้าน  
สองแสนแปดหม่่นเจ็ดพันบาทถ้วน  )   ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน   42,671,200.-   บาท   (  ส่ีสิบสองล้านหกแสน
เจ็ดหม่่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน  )    ฝ่าายเลขานุการเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ จึงเห็นควรนำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดนำาเสนอในท่ีประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้  ดังน้ี
๑. ตามท่ีหน่วยงานชี้แจงว่าราคา License สำาหรับตัวกล้องของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสูงกว่าราคา

License ของ อบจ.ภูเก็ต เน่่องจากสามารถรองรับการเพิ่มรูปแบบการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน (License plate
recognition)  และสามารถรองรับการเพิ่มรูปแบบการตรวจสอบใบหน้า (Facial recognition)  หากซ่้อ License แยกกันจะ
มีราคาสูงกว่า License ท่ีมีคุณสมบัติเหล่านี้รวมกัน  นั้น    ให้หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมของจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดท่ีมีความเหมาะสมในการใช้งานระบบการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน และการตรวจสอบใบหน้า  เช่น  จุดท่ีมีประวัติ
อาชญากรรมสูง (มีเอกสารหลักฐานเสนอคณะกรรมการเพ่่อประกอบการพิจารณา)    เม่่อทราบจำานวนจุดติดตั้งกล้องท่ีมี
ความจำาเป็นในการใช้งานระบบตรวจสอบท้ัง ๒ ระบบ แล้วจึงจัดซ่อ้ License ท่ีรองรับระบบตรวจสอบดังกล่าวเท่าจำานวนจุด
ติดตั้งกล้องท่ีต้องการ    ส่วนกล้องท่ัวไปให้พิจารณาจัดซ่้อ License ท่ีมีคุณสมบัติเท่าท่ีต้องการใช้งานเท่านั้น ไม่ซ่้อของเกิน
ความจำาเป็น    ตวัอย่างจดุตดิตัง้ท่ีไมส่ามารถใชง้านระบบตรวจสอบไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพเน่อ่งจากมมุกล้องอยู่สูง (หนว่ยงาน
เรียนท่ีประชุมว่าติดตั้งกล้องท่ีเสาสูง ๓ เมตร ในเขตเม่อง) และมีการเคล่่อนท่ี ส่งผลให้ภาพท่ีบันทึกได้ไม่ชัดเจน (โดยเฉพาะ
การตรวจสอบใบหน้า) เช่น บริเวณทางแยก ทางขึ้น-ลงสะพาน ท่ีกลับรถ ปากซอย เป็นตน้

๒. กรณีท่ีหน่วยงานดำาเนินการถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายทุกประการ แต่เม่่อ สตง. ตรวจสอบแล้ว
พิจารณาว่าโครงการนั้นไม่ประหยัดหร่อไม่คุม้ค่า ก็จะเรียกเงินค่น    ดงันั้น ให้ทุกหน่วยงานคำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๙)
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๓. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ www.mict.go.th
กำาหนดให้มีการประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำาปี 2559
โดยมีระยะเวลาประชาพิจารณ์ ระหว่างวันท่ี 22 - 29 กรกฎาคม ๒๕๕๙    ให้หน่วยงานติดตามการประกาศกำาหนดให้ใช้
เกณฑ์ประจำาปี ๒๕๕๙ จากเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย    หากหน่วยงานดำาเนินการจัดหาภายหลังจากการประกาศกำาหนดเกณฑ์
ประจำาปี ๒๕๕๙  ให้พิจารณาทบทวนคุณลักษณะพ่้นฐานและราคากลางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีประกาศใหม่
มตทิี่ประชุม ให้หน่วยงานพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ และพิจารณาทบทวนราคา License สำาหรับตัวกล้อง
พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  จัดส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตอ่ไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และที่มี

มลูค่าเกิน ๑๐ ลา้น ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ ซึ่งผ่านการพิจารณาของ
คณะทำางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 แล้ว
รวมท้ังส้ิน ๕ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มมีูลคา่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๒ โครงการ ค่อ
สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ดำารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย ของสำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ สป. งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2559 จำานวนเงิน
148,600.- บาท (หนึง่แสนสีห่มืน่แปดพันหกร้อยบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ  130,600.- บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเกณฑ์ของ ทก. ประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี โครงการนี้จัดหาช่วงปลายปี  ซึ่งส่วนใหญ่คุณลักษณะ
พ่้นฐานสูงขึ้นในขณะท่ีราคาลดลง  หน่วยงานจะสามารถจัดหาคุณลักษณะท่ีดีกว่าเกณฑ์ของ ทก . ในราคากลางท่ี ทก.
ประกาศกำาหนด    หน่วยงานจึงควรพิจารณาจัดทำาข้อกำาหนดความต้องการให้เป็นปัจจุบันด้วย    เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

สำานกังานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวง

มหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2559 จำานวนเงิน 1,132,900.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเกณฑ์ของ ทก. ประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี โครงการนี้จัดหาช่วงปลายปี  ซึ่งส่วนใหญ่คุณลักษณะ
พ่้นฐานสูงขึ้นในขณะท่ีราคาลดลง  หน่วยงานจะสามารถจัดหาคุณลักษณะท่ีดีกว่าเกณฑ์ของ ทก . ในราคากลางท่ี ทก.
ประกาศกำาหนด    หน่วยงานจึงควรพิจารณาจัดทำาข้อกำาหนดความต้องการให้เป็นปัจจุบันด้วย    เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานนำาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เก่าท่ียังสามารถใช้งานไดไ้ปบริจาค
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๙)
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- โครงการที่มมีูลคา่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๒ โครงการ ดังนี้
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  จำานวน ๒ โครงการ
๓) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำานวน 3 รายการ สำาหรับนำามาใช้ใน

ราชการกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2560 จำานวนเงนิ 16,900,000.- บาท (สบิหกลา้น
เก้าแสนบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเกณฑ์ของ ทก. ประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี โครงการนี้จัดหาช่วงปลายปี  ซึ่งส่วนใหญ่คุณลักษณะ
พ่้นฐานสูงขึ้นในขณะท่ีราคาลดลง  หน่วยงานจะสามารถจัดหาคุณลักษณะท่ีดีกว่าเกณฑ์ของ ทก . ในราคากลางท่ี ทก.
ประกาศกำาหนด    หน่วยงานจึงควรพิจารณาจัดทำาข้อกำาหนดความต้องการให้เป็นปัจจุบันด้วย    เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลั 

๔) โครงการพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS)
งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2560 จำานวนเงนิ 18,717,000.- บาท (สบิแปดลา้นเจด็แสนหนึง่หมืน่เจด็พันบาทถว้น)
สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 18,455,000.- บาท (สบิแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๑. หน่วยงานสามารถขอรายช่่อทีป่รึกษาในสาขาท่ีต้องการได้ที่ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
เพ่่อตรวจสอบว่าผู้เสนอราคาได้ข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาในสาขาท่ีจะจ้างพัฒนาระบบหร่อไม่

๒. ให้ชี้แจงว่าเหตุใดช่่อตำาแหน่งของบุคลากรท่ีใช้ในการพัฒนาระบบจึงเหม่อนกันท้ัง ๓ ราย เน่่องจาก
ปกติแต่ละบริษัทจะกำาหนดช่อ่ตำาแหน่งแตกต่างกัน

เห็นควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (นายถวัลย์ชยั ถงึถิน่  นติกิรชำานาญการ  สำานกับริหารการคลังท้องถิน่)

เรียนท่ีประชมุว่าโครงการนีผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการในการประชมุคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่อ่วันท่ี ๑๕ มถินุายน ๒๕๕๘  แตไ่มไ่ดรั้บ
งบประมาณ  จงึเสนอขอความเหน็ชอบอกีคร้ังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ปัจจบัุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ไดจ้ดัทำาฐานขอ้มลู
แผนท่ีภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินไว้ในแตล่ะ อปท. ซึง่ สถ. จะตอ้งดำาเนนิการจดัทำาและวางระบบคอมพวิเตอร์ในการรวบรวมขอ้มลู
ทรัพย์สิน (ท่ีดนิ ส่ิงปลูกสร้าง และการใชป้ระโยชนข์องทรัพย์สิน) ในแตล่ะ อปท. มาเกบ็ไว้ท่ีส่วนกลาง (สถ.) เพ่อ่เช่อ่มโยงฐานขอ้มลู
กบักรมธนารักษ ์กรมท่ีดนิเพ่อ่ใหท้ราบรายละเอยีดเกีย่วกบัส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดนิแตล่ะแปลง  เช่อ่มโยงฐานขอ้มลูกบัสำานกังบประมาณ
เพ่อ่ใหท้ราบตำาแหนง่พกิดัในการดำาเนนิการตามโครงการตา่ง ๆ ของ อปท.    และใชฐ้านขอ้มลูดงักล่าวในการรองรับการบริหารงาน
ของรัฐบาลดา้นการกระจายอำานาจใหแ้ก ่อปท. ในการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายไดข้อง อปท. การจดัสรรรายไดข้อง อปท.
ดา้นพ่น้ท่ีการเพาะปลูกพช่เศรษฐกจิ และหนว่ยงานอ่น่ของรัฐ โดย สถ. เป็นศนูย์กลางขอ้มลู อปท. ดงักล่าว    การคำานวณคา่ใชจ้า่ย
บุคลากรท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ (ในแบบบัญชรีาคากลางงานพฒันาระบบประเภทโปรแกรมประยุกตต์ามท่ีกระทรวง ICT กำาหนด)
อา้งองิจากคา่จา้งท่ีปรึกษาท่ีกำาหนดโดยกระทรวงการคลัง   คา่ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบอา้งองิจากวิธีการคำานวณตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และซอฟตแ์วร์ สำาหรับงานระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) ตามประกาศ
ของกระทรวง ICT   และในการส่บราคาจากท้องตลาด มกีารแสดงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยของบุคลากรโดยแยกแตล่ะตำาแหนง่เป็น
man/month คา่ซอฟตแ์วร์ รวมท้ังคา่ผลิตเอกสารและคา่ฝึ่กอบรม    กรณีช่อ่ตำาแหนง่ของบุคลากรท่ีใชใ้นการพฒันาระบบเหมอ่นกนั
ท้ัง ๓ ราย เน่อ่งจากตอ้งการใหช้ดัเจน ไมต่อ้งตคีวามช่อ่ตำาแหนง่ท่ีแตกตา่งกนั   รายละเอยีดตามเอกสารท่ีเสนอในท่ีประชมุ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๙)
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ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการไดอ้ภปิรายอย่างกว้างขวาง  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้  ดังน้ี
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒพิงศ์ พงศ์สุวรรณ) มข้ีอสังเกตและเสนอแนะว่ากรมทีด่นิมปีระสบการณ์

มากกว่า ใชง้บประมาณมากกว่า ยังประสบปัญหาในการดำาเนินโครงการ    หน่วยงานจงึควรพจิารณาจดัทำาข้อกำาหนดความต้องการ
(TOR) ในการพัฒนาระบบงานให้ชดัเจน และเปน็ไปตามหลักวิชาการ   หาก TOR เป็นนามธรรม ขาดรายละเอยีดท่ีชดัเจน ผู้เสนอราคา
จะไมส่ามารถคำานวณค่าใชจ้า่ยท่ีแท้จริงได้  เม่อ่เป็นผู้ชนะและได้จดัทำาสัญญา แต่ไมส่ามารถดำาเนินการได้ภายในวงเงินท่ีย่่นข้อเสนอ  หร่อ
สามารถทำาได้ตามความเข้าใจของผู้รับจา้ง แต่ไมต่รงกับความเข้าใจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ซ่ึงอาจไมต่รงกับความต้องการของ
คณะกรรมการกำาหนด TOR ด้วย) จะส่งผลให้ประสบปัญหาในการดำาเนินโครงการ    เม่อ่ สตง . ตรวจสอบแล้วพิจารณาว่าโครงการใด
ไมคุ้่มค่า ก็จะเรียกเงินค่น    คณะกรรมการชุดน้ีไมม่หีน้าท่ีในการกำาหนด TOR และมเีวลาในการพิจารณาโครงการเพียงไมก่ี่นาที
หน่วยงานจงึต้องพจิารณาจดัทำา TOR ให้รอบคอบ

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกฤษ มนัทรานนท์) มข้ีอสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบรายช่อ่
ท่ีปรึกษาในสาขาท่ีต้องการที่ศูนย์ข้อมลูท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง  ว่าผู้เสนอราคาได้ข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาในสาขาท่ีจะ
จา้งพัฒนาระบบหร่อไม่

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและเสนอแนะว่านอกจากการตรวจสอบ
ว่าผู้เสนอราคาได้ข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาในสาขาท่ีจะจ้างพัฒนาระบบหร่อไม่ ยังต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้ลงนามในเอกสารต่าง ๆ
ได้รับมอบอำานาจโดยผู้มอีำานาจลงนามตามกฎหมายหร่อไม่

๔. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายพิศณุ ตันติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สิน
เทคโนโลยี) มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ตามที่หน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่าโครงการน้ีเป็นการพัฒนาต่อเน่่องจากระบบงานเดิม
ดังน้ัน หน่วยงานจึงต้องพิจารณาจัดทำา TOR ให้รอบคอบ  ระบุข้อกำาหนดความต้องการในลักษณะเปิดกว้าง และให้มกีารแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  โดยปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  มอบให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง   กำาชับให้
หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า
และให้มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

- โครงการที่มมีูลคา่เกิน ๑๐ ล้านบาท ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่  จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดภูเกต็  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต งบประมาณรายจ่าย

ประจำาป  2558 จำานวนเงิน 29,000,000.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
จำานวนเงนิ 12,549,821.35 บาท (สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๑. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ รายการที ่๕ และ ๖ อปุกรณ์กระจายสัญญาณเคร่อข่ายแบบไร้สาย รับและกระจาย
สัญญาณเคร่อข่ายยแบบไร้สายในย่านความถ่ี ๒.๔ GHz และ * GHz เพ่่อเช่อ่มต่อสัญญาณเคร่อข่ายผ่านชอ่ง Ethernet ความเร็วระดับ
Gigabit ไปยังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  มรีายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะเหมอ่นกันทุกประการ แตกต่างกันท่ีหน้าที ่ใชรั้บ ๒ ตัว ใชส่้ง ๕ ตัว
ให้หน่วยงานรวมเป็นรายการเดียวกัน

๒. พิจารณาตรวจสอบทุกรายการท่ีกำาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในคุณลักษณะพ้่นฐาน  ควรกำาหนดมาตรฐานไทย
เพ่ิมเติมโดยใชค้ำาว่า “หร่อ”  เน่่องจากค่าพกัิดถูกปรับให้เหมาะสมกับการใชง้านในประเทศท่ีเป็นเจา้ของมาตรฐาน ซ่ึงผู้ขายจะต้องไปเสีย
ค่าใชจ้า่ยในการทดสอบให้ผ่านมาตรฐานดังกลา่ว ส่งผลให้ราคาแพงข้ึนแต่ใชป้ระโยชนไ์มไ่ด้ เพราะค่าพิกัดเหมาะสมกับต่างประเทศ

๓. ไมค่วรกำาหนดแหล่งผลิตหร่อแหล่งกำาเนดิตราสินค้า  เน่่องจากเป็นการกีดกันทางการค้าในรูปแบบหน่ึง
๔. การรับประกันเคร่่องสำารองไฟฟ้า เพ่่อหลีกเล่ียงปัญหาผู้รับจา้งไมเ่ปล่ียนแบตเตอร่ีใหมก่รณีแบตเตอร่ียังทำางาน

ได้แต่ประสิทธิภาพต่ำา ควรกำาหนดใหช้ดัเจนว่าผู้รับจา้งจะต้องเปล่ียนแบตเตอร่ีใหมเ่ม่อ่ไมส่ามารถเก็บไฟได้ท่ีระดับใด  

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๙)
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๕. การระบมุาตรฐานควรระบเุลขด้วย (ไมร่ะบุแค่ช่อ่มาตรฐานโดยไมม่ตัีวเลข หร่อระบุเป็น series) เพ่่อให้เกิด
ความชดัเจน ไมต้่องส่บหาว่ามาตรฐานเลขใดทีเ่ก่ียวข้องกับอปุกรณ์ท่ีกำาหนดให้ผ่านมาตรฐานดังกล่าว

๖. รายการใดท่ีราคาจากเว็บไซต์ต่ำากว่าราคาจากผู้เสนอราคา ๓ ราย ให้ระบุหมายเหตุให้ชดัเจนว่าราคาดังกล่าว
ไมร่วมส่ิงใดบ้าง  กรณีต้องเพิม่เติมคุณสมบัติเพ่่อใหต้รงความต้องการของหน่วยงาน ให้ประมาณการค่าใชจ้า่ยในส่วนท่ีเพ่ิมเติมเพ่่อให้การ
เปรียบเทียบราคา อยู่บนพ้่นฐานเดียวกัน    รายการใดท่ีไมม่รีาคาในเว็บไซต์ ให้หาข้อมลูเพ่ิมเติม หากไมส่ามารถหาราคาจากเว็บไซต์ได้จริง
ให้ระบหุมายเหตุให้ชดัเจน

๘. ให้จัดเตรียมไฟล์นำาเสนอข้อมลูโครงการ พร้อมภาพการเช่่อมต่อระบบใหมเ่ข้ากับระบบเดิม
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบแล้ว

เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ จึงเห็นควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นางสาวฐิตารีย์ กฤตยาเจริญพงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า  อบจ.ภูเก็ต ได้เร่ิมดำาเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เพ่่อเพิ่มมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเท่ียว  ปัจจุบันได้ตดิตั้งกล้องแล้ว จำานวน ๔ โครงการ
(๑) ครอบคลุมพ่้นท่ีเขตเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำาบลรัษฎา เทศบาลตำาบลวิชิต จำานวน ๕๓ กล้อง  (๒) บริเวณท่าเทียบ
เร่ออ่าวฉลอง จำานวน ๘ กล้อง  (๓) เทศบาลตำาบลรัษฎา (เพิ่มเติม) ตำาบลตลาดใหญ่ (ถ.ชุมพร) เทศบาลตำาบลวิชิต (เพิ่มเติม)
จำานวน ๑๘๙ กล้อง  (๔) บริเวณเขาโต๊ะแซะ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จำานวน ๕๗ กล้อง  รวมท้ังส้ิน
จำานวน 307 กล้อง   โดยเคร่่องคอมพวิเตอร์แมข่า่ยซึง่ตดิตัง้โปรแกรมบริหารจดัการระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (Milestone)
ทำาหน้าท่ีหลักในการจัดการข้อมูลภาพวิดโีอจากกล้องในส่วนการบันทึกภาพ การจัดสรรพ่้นท่ีของหน่วยบันทึกข้อมูล การตั้งค่า
ต่าง ๆ ของกล้อง และการดูข้อมูลภาพปัจจุบัน/ภาพย้อนหลังทางเคร่่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย   มีการเช่่อมโยงเคร่่องแม่ข่าย
ระบบบันทึกขอ้มลูวิดโีอแตล่ะระบบและเคร่่องลูกขา่ยดว้ยระบบ LAN ภายในศนูย์ควบคมุระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด  การบันทึก
ขอ้มูลจะเก็บภาพเป็นระยะเวลา ๒๕-๓๐ วัน เพ่่อใช้สำาหรับการเรียกดูย้อนหลัง  และระบบจะเขียนทับข้อมูลในลักษณะวนทับ
(Roll Over)    การเสนอขอความเหน็ชอบในคราวนีเ้ป็นโครงการท่ี ๕ จดัซ่อ้เคร่่องคอมพวิเตอร์แมข่า่ยและอปุกรณ์เช่อ่มตอ่ระบบ
เคร่อขา่ยกล้องโทรทัศนว์งจรปิด และบันทึกจดัเกบ็ขอ้มลูภาพวิดโีอจากกล้องโทรทัศนว์งจรปิด  โดยจะเช่อ่มตอ่กบัเคร่่องแมข่า่ย
บริหารจดัการขอ้มลูภาพวิดโีอหลักเดมิ ซึง่มโีปรแกรมบริหารจดัการระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิดเป็นแบบ unlimited  แตต่อ้งซ่้อ
ลิขสิทธ์ิในการใชง้านใหก้ล้องเช่อ่มตอ่กบัระบบเดมิได ้   การจดัหาในคราวนีม้กีล้องโทรทัศนว์งจรปิด IP แบบมมุมองคงท่ี ๒ แบบ
ค่อ แบบธรรมดา จำานวน ๑๘๖ กล้อง แบบสำาหรับตรวจจับป้ายทะเบียน จำานวน ๑๖ กล้อง รวมท้ังส้ินจำานวน ๒๐๒ กล้อง
จึงต้องซ่อ้ License จำานวน ๒๐๒ ชุด    โดยมีความจำาเป็นต้องใชซ้อฟต์แวร์ย่ีห้อเดิมเพ่่อให้สามารถเช่่อมต่อกับระบบเดิมได้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้  ดังน้ี
๑. รายการใดท่ีราคาจากเว็บไซต์ต่ำากว่าราคาจากผู้เสนอราคา ๓ ราย ให้ระบุหมายเหตุให้ชัดเจนว่าราคา

ดังกล่าวไม่รวมส่ิงใดบ้าง  กรณีต้องเพ่ิมเติมคุณสมบัติเพ่่อให้ตรงความต้องการของหน่วยงาน ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่
เพ่ิมเติมเพ่่อให้การเปรียบเทียบราคา อยู่บนพ้่นฐานเดียวกัน    รายการใดท่ีไม่มีราคาในเว็บไซต์ ให้หาข้อมูลเพ่ิมเติม  กรณีไม่มี
เว็บไซต์ในประเทศ ให้ส่บราคาจากเว็บไซต์ต่างประเทศพร้อมแสดงการคำานวณค่าใชจ้า่ยทีจ่ำาเป็นต้องจา่ยเพ่ิมเติม    หากไมส่ามารถ
หาราคาจากเว็บไซต์ได้จริง ให้ระบุหมายเหตุให้ชัดเจน

๒. กรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑๓ ลิขสิทธ์ิตัวกล้องวงจรปิด เพ่่อใช้ร่วมกับระบบจัดการสัญญาณ
วิดีโอแบบเคร่อข่าย  และรายการท่ี ๑๔ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียน  หน่วยงานระบุเพียงหัวข้อ ไม่ได้
กำาหนดรายละเอียดคุณลักษณะพ้่นฐาน  น้ัน    ควรเพ่ิมรายละเอยีดความต้องการของหน่วยงานให้ชัดเจนในการจัดทำาข้อกำาหนด
ขอบเขตของงาน (TOR) เพ่่อหลีกเล่ียงปัญหาในการดำาเนินโครงการ    ท้ังนี้  ให้ระบุข้อกำาหนดความตอ้งการในลักษณะเปิดกว้าง
และให้มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑๔ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียน (ราคา
อ้างอิงในแบบรายงานสรุปฯ ๕๐,๘๒๕.- บาท) เม่่อเปรียบเทียบกับรายการท่ี ๑๓ ลิขสิทธ์ิตัวกล้องวงจรปิด เพ่่อใช้ร่วมกับ
ระบบจัดการสัญญาณวิดีโอแบบเคร่อข่าย (ราคาอ้างอิงในแบบรายงานสรุปฯ ๑๐,๐๕๘.- บาท) มีราคาสูงกว่ามาก  ซึ่งท้ังสอง
รายการไม่มีราคาจากเว็บไซต์   กรณีไม่มีเว็บไซต์ในประเทศ ให้ส่บราคาจากเว็บไซต์ต่างประเทศพร้อมแสดงการคำานวณค่าใชจ้า่ย
ท่ีจำาเปน็ต้องจา่ยเพ่ิมเติม    หากไมส่ามารถหาราคาจากเว็บไซต์ได้จริง ให้ระบุหมายเหตุให้ชัดเจน

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๙)






