
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที ่๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ  หอ้งประชุม ๒  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานท่ีประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกรอาวุโส)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ

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

(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นายบรรพต จันทร์หอม  ผู้อำานวยการกองบริหารเคร่่องลูกข่าย)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางจีรภา จีระมะกร  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายวีรสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่่อสาร)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)

๑๕. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางนิทัศนีย์ ฉตัรโชติวงศ์  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๑๖. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นกัจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ)  (แทน)

๑๗. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายยงยุทธ ช่้นประเสริฐ  นิติกรชำานาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย)

๑๘. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานกุาร
(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๐)
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๑๙. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางสาววรรณภา ขนัติสมบูรณ์)

๒๑. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่่อสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๒. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศนูย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๓. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพฒันาชุมชน กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายถวัลย์ชัย ถึงถิ่น นิติกรชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๒. นายประธาน จันทร์โพธ์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๓. นายไพบูลย์ ระวัง นิติกรชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๔. นายวิทยา ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๕. นายสมชาย ศรีเร่อง นักวิเคราะหห์นโยบายและแผนชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๖. นายคุณทน บุญวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๗. นายนวพล เปศรี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัตงิาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๘. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๙. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๑๐. นายสมพร โพธ์ิพรหม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศนูย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๑. นายบัญชา วรมิ่ง นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๒. นางสาวมณฑิณี สุขะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๑๓. นายถาวร อู่อ้น นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศนูย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๔. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นายวันชัย เขยีวชะอ่ำา ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการส่่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๖. นายก้องภพ รักเม่อง พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
- ไมม่ ี-

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่่อวันท่ี  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่บเน่่องจาก
การประชุมคณะกรรมการในคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมท้ังส้ิน ๑๒ โครงการ

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๐)
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป 

พ.ศ. ๒๕๖๐  กระทรวงดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตข์องกระทรวงดิจิทัลเพ่่อ
เศรษฐกิจและสังคม จำานวน ๖๙ รายการ  หากมีข้อเสนอแนะหร่อคำาวิจารณ์สามารถส่งได้ท่ีสำานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ
(http://www.mdes.go.th/view/1/ข่าวกระทรวงฯ/ข่าวจัดซ่้อจัดจ้าง/2403) ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หร่อท่ี rangsarit.n@onde.go.th หร่อ
krairurk.s@mdes.go.th
ทีป่ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐  

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ ผ่านความ
เห็นชอบในหลักการแล้ว แตม่ีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม จำานวน ๑ โครงการ  และไม่
ผ่านความเห็นชอบ ให้หน่วยงานทบทวนและปรับแก้ไข แล้วค่อยนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาในคร้ังต่อไป
จำานวน ๑ โครงการ รวม ๒ โครงการ ดังนี้

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  จำานวน ๒ โครงการ
๔.๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น (e-LAAS) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๓๐,๕๗๒,๐๐๐.- บาท (สามสบิล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น
สองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการประชุมเม่่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ
แตใ่ห้จัดทำาเอกสารชี้แจงเหตผุลความจำาเป็นท่ีต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป คณะทำางานประชุมเม่่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและ
พจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข  สรปุไดด้งันี ้

๑. ตามท่ีหน่วยงานย่นยันว่าไม่ได้เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นเพียงการขยายความให้
ชัดเจนขึ้น เพ่่อไม่ให้คณะกรรมการเกิดความสับสน ให้เปล่ียนข้อความจากเดิม “๑. ปรับแก้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย...”
เป็น “๑. ปรับขยายรายละเอียดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย...”

๒. เน่่องจากเป็นการขยายระบบเดิมโดยการจัดซ่้อเพิ่ม ให้แสดงราคาท่ีจัดซ่้อคร้ังสุดท้ายเพ่่อเป็นข้อมูล
ประกอบกับราคาท่ีส่บมาจากท้องตลาดด้วย  

๓. ตามท่ีหน่วยงานชี้แจงว่า เน่่องจากหากไม่ระบุย่ีห้อและรุ่นของอุปกรณ์ท่ีจดัหาในโครงการ อาจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ในกรณีท่ีอุปกรณ์ท่ีจัดหาใหม่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เดิมได ้นั้น  ให้นำาหมายเหตใุน
เอกสารรายละเอียดโครงการ (หน้า ๒๙) ไปใส่ไว้ท้ายแบบรายงานสรุปโครงการฯ (แบบ คกก.มท.๐๑) ด้วย เพ่่อให้เกิดความ
ชดัเจนว่ารายการใดท่ีการส่บราคาจากท้องตลาดซึง่ปรากฏเพียงย่ีห้อ/รุ่นเดียว มีความจำาเป็นใดท่ีต้องระบุย่ีห้อ/รุ่น อย่างใด

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พิจารณาตอ่ไป
ม  ติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่อ่
ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลัก

๒. ใหห้นว่ยงานตดิตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพ่น้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ (ทีป่ระกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสังคม) ในเว็บไซต์ www.mdes.go.th หร่อ www.mict.go.th  เม่่อมีประกาศ
เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพ่น้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม ่ หนว่ยงานจะตอ้งพจิารณาดำาเนนิการใหเ้ปน็ไป
ตามกฎหมาย ระเบยีบ แนวทาง และหลกัเกณฑต์ามทีท่างราชการกำาหนดในการพจิารณาในสว่นของงบประมาณ รวมทัง้การจดัซ่อ้
จดัจ้างโดยเครง่ครดั คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้ค่า เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๐)
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๔.๒ โครงการพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS)
งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๘,๗๑๗,๐๐๐.- บาท (สบิแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๘,๔๕๘,๖๐๐.- บาท (สบิแปดล้านสี่แสนห้าหมืน่แปดพันหกร้อยบาทถว้น)

คณะกรรมการประชุมเม่่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ไม่ผ่านความเห็นชอบ ให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป    

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว สรุปได้ดังนี้
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ ค่าซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS (GIS Desktop)  รายการท่ี ๒

ค่าซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS (GIS Server)  และรายการท่ี ๔ ชุดโปรแกรมฐานข้อมูลระบบงาน  จากเดิมท่ีระบุย่ีห้อของ
ซอฟตแ์วร์นัน้ เน่อ่งจากหนว่ยงานพจิารณาแล้วว่าจะใชข้อ้มลูของกรมท่ีดนิ จงึระบุย่ีหอ้ซอฟตแ์วร์เดยีวกบัท่ีกรมท่ีดนิใชง้านอยู่ใน
ปัจจุบัน  เม่อ่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อกำาหนดความต้องการให้มีลักษณะเปิดกว้าง เพ่่อให้มี
การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  จึงได้ศกึษาเพิม่เติมและปรับปรุงข้อกำาหนดความต้องการให้เปิดกว้างมากขึน้ โดยพิจารณาแล้วว่า
ขอ้กำาหนดดงักล่าวมีความเหมาะสม สามารถใช้งานร่วมกับระบบของกรมท่ีดินได้   หน่วยงานได้ส่บราคาจาก ๓ ย่ีห้อ รวมท้ัง
เว็บไซต ์แตไ่ม่มีราคาในเว็บไซต์ โดยใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง

๒.  เน่อ่งจากเป็นการจดัหาเพ่อ่ขยายระบบเดมิ จงึมคีวามจำาเป็นตอ้งระบุย่ีหอ้หร่อรุ่นของอปุกรณ์ท่ีจดัหา
บางรายการ เพ่่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการในกรณีท่ีอุปกรณ์ท่ีจัดหาใหม่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ
อปุกรณ์เดมิได ้ ดงันัน้ กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓ ชดุโปรแกรมระบบคอมพวิเตอร์เสมอ่นสำาหรับเคร่่องคอมพวิเตอร์
แมข่า่ย  รายการท่ี ๕ อปุกรณ์สำาหรับจดัเกบ็ขอ้มลูแบบภายนอก External Storage  และรายการท่ี ๖ สิทธ์ิการใชง้านโปรแกรม
สำารองขอ้มลูระบบเคร่่องคอมพวิเตอร์แมข่า่ยแบบเสมอ่น จงึส่บราคาย่ีหอ้และรุ่นเดยีวกนัจาก ๓ บริษทั รวมท้ังเว็บไซต ์ แตไ่มม่ี
ราคาในเว็บไซต์ ยกเว้นรายการท่ี ๓ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศ และได้แสดงการคำานวณอัตราแลกเปล่ียน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง
ค่าประกัน คา่ภาษีนำาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว  โดยใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตแิล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  สรุปไดด้ังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓ ชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสม่อนสำาหรับเคร่่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  รายการท่ี ๕ อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก External Storage  และรายการท่ี ๖ สิทธ์ิการ
ใช้งานโปรแกรมสำารองข้อมูลระบบเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสม่อน  ให้จัดทำารายละเอียดและเหตุผลในการระบุย่ีห้อ
และรุ่นของอุปกรณ์ในโครงการ โดยใส่เป็นหมายเหตุไว้ท้ายแบบรายงานสรุปโครงการฯ (แบบ คกก.มท.๐๑) ด้วย เพ่่อให้เกิด
ความชัดเจนว่ารายการใดท่ีการส่บราคาจากท้องตลาดซึ่งปรากฏเพียงย่ีห้อ/รุ่นเดียวนั้น มีความจำาเป็นใดท่ีต้องระบุย่ีห้อ/รุ่น
ซึง่รายการท่ี ๕ อุปกรณ์สำาหรับจดัเก็บข้อมูลแบบภายนอก External Storage ให้ระบุว่ามีจำานวนกี่ GB ดว้ย

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๗ ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX 3000 และ LTAX GIS) ในช่องเว็บไซต์ ให้ตัดข้อความ “เป็นการจ้างพัฒนาระบบ ไม่ปรากฏข้อมูลในเว็บไซต์”
เน่่องจากปกติการจ้างพัฒนาระบบเป็นการพัฒนาตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง จึงไม่มีราคาในเว็บไซต์ ดังนั้น ไม่จำาเป็นต้อง
ใส่ข้อความนี้  แต่ให้ใส่ข้อความในช่องหมายเหตวุ่า “ใช้หลักเกณฑ์การจ้างท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง”

๓. ประเดน็คำาถามของคณะกรรมการ ค่อ มีความคุม้ค่า เหมาะสมกับราคาหร่อยัง  ให้ตอบคำาถามนี้ให้
ชดัเจน ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในแต่ละทางเล่อกเพ่่อสนับสนุนว่าทางเล่อกท่ีหน่วยงานเสนอขอความเห็นชอบนั้น
ประหยัดงบประมาณไดม้ากกว่า หร่อมคีวามคุม้คา่มากกว่า (กรณีใชง้บประมาณสูงกว่า)    เน่อ่งจาก บางคร้ังการหากฮาร์ดแวร์
หร่อซอฟตแ์วร์ท่ีจดัหาใหมไ่มส่ามารถเขา้กบัระบบเดมิ (ทำาได ้แตม่คีา่ใชจ้า่ย เชน่ ตอ้งซ่อ้ adapture หร่อตอ้งซ่อ้ license เพิม่)
ส่งผลใหต้อ้งสูญเสียงบประมาณมากขึน้   ดงันัน้ การระบุย่ีหอ้หร่อรุ่น อาจมคีวามคุม้คา่ในเร่่องการใชง้บประมาณมากกว่า รวมท้ัง
เป็นการลดความเส่ียงท่ีระบบจะตอ้งหยุดทำางานในระหว่างท่ีปรับปรุงใหฮ้าร์ดแวร์หร่อซอฟตแ์วร์ท่ีจดัหาใหมส่ามารถใชง้านร่วมกบั
ระบบเดมิได้

๔. การกำาหนดเกีย่วกบัใบรับรองผู้แทนจำาหนา่ย ให้เปิดกว้างเพ่อ่ให้มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยให้
แขง่ขนักนักอ่น แล้วคอ่ยไปขอใบรับรองมาแสดงใหค้ณะกรรมการพจิารณาผล หร่อคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุจะเหมาะสมกว่า
กำาหนดใหแ้สดงใบรับรองตัง้แตข่ัน้ตอนการย่่นขอ้เสนอ  เน่อ่งจากปัจจบัุนผู้ผลิตส่วนใหญจ่ะออกใบรับรองใหผู้้แทนจำาหนา่ยเพยีง
รายเดยีว    อย่างไรกต็าม การให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเกีย่วกับรายละเอียดในข้อกำาหนดรายละเอยีด

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๐)
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และขอบเขตการดำาเนนิงาน (TOR) นัน้  เป็นเพยีงความคดิเหน็ของคณะทำางานเท่านัน้  หนว่ยงานจะรับไปพจิารณาหร่อไม ่ เป็น
ดลุยพนิจิของหนว่ยจดัหา  การกำาหนด TOR และราคากลางเป็นความรับผิดชอบของหนว่ยจดัหาท่ีตอ้งดำาเนนิการตามระเบียบ
พสัดฯุ และระเบียบอ่น่ ๆ ของทางราชการ โดยเคร่งครัด

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พิจารณาตอ่ไป
ม  ติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่อ่
ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลัก

๒. ใหห้นว่ยงานตดิตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ (ทีป่ระกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงดจิิทัลเพ่อ่เศรษฐกจิและสงัคม) ในเวบ็ไซต ์www.mdes.go.th หรอ่ www.mict.go.th  เม่อ่มปีระกาศเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพ่น้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์เผยแพรอ่อกมาใหม่  หนว่ยงานจะตอ้งพจิารณาดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลกัเกณฑต์ามทีท่างราชการกำาหนดในการพจิารณาในส่วนของงบประมาณ รวมทัง้การจดัซ่อ้จดั
จา้งโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสทิธภิาพ ประสทิธิผล ความประหยดั และความคุม้คา่ เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลัก

เน่ืองจากประธาน (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ได้รับมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นประธานท่ีประชุมอีกคณะหน่ึง  จึงขอมอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานใน
ท่ีประชุมน้ีแทน
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลัน่กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่มีลูค่าไมเ่กนิ ๑๐ ลา้นบาท และทีม่ี

มลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังส้ิน ๓ โครงการ ดงันี้

- โครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน  ๑ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) งบประมาณรายจ่ายประจำาป 

๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๑๐,๓๑๒,๔๐๐.- บาท (สบิลา้นสามแสนหนึง่หมืน่สองพันสีร้่อยบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๘,๗๐๕,๒๐๐.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าพันสองร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตแิล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  สรุปไดด้ังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ จำานวน ๙ รายการ ให้ย้ายไปไว้ในส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ ดังนี้
รายการท่ี ๕ ระบบเคร่อขา่ย Fiber Optic สำาหรับกล้อง IP Camera (อาคารศาลาว่าการ มท.)
รายการท่ี ๖ ระบบเคร่อขา่ย Fiber Optic สำาหรับกล้อง IP Camera (อาคาร ศสส. สป.มท.)
รายการท่ี ๗ ระบบเคร่อขา่ย LAN  IP Camera แบบภายนอก (อาคารศาลาว่าการ มท.)
รายการท่ี ๘ ระบบเคร่อขา่ย LAN  IP Camera แบบภายนอก (อาคาร ศสส. สป.มท.)
รายการท่ี ๙ ระบบเคร่อขา่ย LAN  IP Camera แบบภายใน (อาคาร ศสส. สป.มท.)
รายการท่ี ๑๐ ตูเ้ก็บสาย Fiber Optic สำาหรับภายนอก (Rack Outdoor) (อาคารศาลาว่าการ มท.)
รายการท่ี ๑๑ ตูเ้ก็บสาย Fiber Optic สำาหรับภายนอก (Rack Outdoor) (อาคาร ศสส. สป.มท.)
รายการท่ี ๑๕ จอแสดงภาพขนาด ๔๐ นิว้
รายการท่ี ๑๖ จอแสดงภาพขนาด ๕๐ นิว้
สำาหรับรายการท่ี ๑๕ และ ๑๖ ตามท่ีหนว่ยงานชีแ้จงว่าเป็นจอ TV ใหร้ะบุในเอกสารใหช้ดัเจนดว้ย

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓ Software สำาหรับจัดการระบบกล้อง และรายการท่ี ๔
Function วิเคราะห์ภาพจากกล้อง (License) ให้ชี้แจงเหตุผลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๐)
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๓. จัดทำาแผนผังแสดงจุดติดตั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นสำาหรับจุดท่ีประสงค์จะติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี ชนิดเก็บภาพ ๓๖๐ องศา แบบโดม (Dome 360 Degree Network Camera)

๔. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ รายการท่ี ๓ ระบบปุ่มเต่อนภัย  ตามท่ีหน่วยงานชี้แจงว่าบุคคลท่ัวไป
สามารถใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินได้โดยการกดปุ่มแจ้งเหตุ นั้น  ควรพิจารณาออกแบบการติดตั้งให้มีความเหมาะสม ไม่ให้บุคคล
ท่ัวไปมาทดลองกดเล่น  และควรมีการแจ้งไปท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม (เหม่อนระบบดับเพลิง)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงิน
ส่วนทีเ่ป็นอปุกรณค์อมพวิเตอร์ลดลงเหลอ่ ๖  ,  ๒๑๑  ,  ๒๐๐  .-   บาท   (  หกลา้นสองแสนหนึง่หม่น่หนึง่พนัสองร้อยบาทถว้น  )  ฝ่ายเลขานกุาร
ตรวจสอบแล้ว เปน็ไปตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตั ิ เหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวันชัย เขียวชะอ่ำา ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยี
การส่่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร (ศสส.สป.)) เรียนท่ีประชุมว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ศสส.สป. มีอายุการใช้งานนาน และเกิดความชำารุดเสียหาย ประกอบกับระบบ CCTV
มีการพัฒนาจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital  จึงมีความจำาเป็นจ้องปรับปรุงระบบ CCTV เพ่่อการรักษาความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน สถานท่ี/ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยระบบ CCTV จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
บริเวณพ่น้ท่ีท่ีไมม่เีจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจำาอยู่ และเป็นการป้องปรามการเกดิเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคท่ี์อาจเกดิขึน้
ในรูปแบบตา่ง ๆ  รวมท้ังชว่ยในการตดิตามเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว และสามารถนำาขอ้มลูไปใชเ้ป็นพยาน
หลักฐานในการพิจารณาคดี   โดยมีระบบแจ้งเต่อนภัยอัตโนมัติในกรณีพบเจอวัตถุต้องสงสัย มีระบบบริหารจัดการแผนใน
สภาวะฉุกเฉิน และสามารถบันทึกข้อมูลสำารองภาพได้ไม่ต่ำากว่า ๓๐ วัน  นอกจากนี้ ระบบควบคุมตามโครงการนี้จะสามารถ
รองรับการบูรณาการจากส่วนราชการอ่่น ๆ ท้ังด้านหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดอ้ภปิรายอย่างกว้างขวาง  สรุปไดด้ังนี้
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี ชนิดเก็บภาพ ๓๖๐ องศา

แบบโดม (Dome 360 Degree Network Camera)  และรายการที่ ๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเคร่อข่าย (Network Video
Recorder) แบบ ๖๔ ชอ่ง ซ่ึงหนว่ยงานระบชุ่อ่เว็บไซตท์ีส่่บราคาแตม่หีมายเหตวุ่าไมม่รีาคาในเว็บไซตน์ัน้  เพ่อ่ความโปรง่ใส ใหส่้บ
ราคาจากเวบ็ไซตต์า่งประเทศ เพ่อ่เปน็การยน่ยันราคาทีส่่บมา ๓ ราย ว่าเปน็ราคาท่ีเหมาะสม

๒. การใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเกีย่วกบัรายละเอยีดในขอ้กำาหนดรายละเอยีดและ
ขอบเขตการดำาเนินงาน (TOR) นั้น  เป็นเพียงความคิดเห็นของคณะกรรมการเท่านั้น  หน่วยงานจะรับไปพิจารณาหร่อไม่  เป็น
ดุลยพินิจของหน่วยงาน  และราคาอ้างอิงที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ เป็นเพียง ราคาที่
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ไม่ใช่ราคากลาง    เน่่องจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา TOR หรอ่กำาหนดราคากลาง การกำาหนด TOR และราคา
กลางเปน็ความรบัผดิชอบของหนว่ยจดัหาทีต่อ้งดำาเนนิการตามระเบยีบพสัดฯุ และระเบยีบอ่่น ๆ ของทางราชการ โดยเคร่งครัด

๓. การติดตั้งกล้องตามจุดท่ีกำาหนดไว้อาจดูมีความเหมาะสม แต่เม่่อติดตั้งเสร็จแล้ว ควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบว่าสามารถใช้งานได้จริง ตวัอย่างเช่น การติดตั้งกล้อง CCTV ที่ตลาดกิมหยง เม่อ่ติดตัง้และทดลองใช้งาน พบว่ามุมมอง
จากกล้องมีความเหมาะสม ภาพที่บนัทึกในช่วงเวลากลางค่นมคีวามชดัเจนดี  แตเ่ม่อ่ใช้งานจริงในชว่งเวลากลางวัน พบว่าภาพท่ี
ไดจ้ากกลอ้งนัน้ไมส่ามารถบนัทกึภาพเหตกุารณใ์นตลาดได ้เหน็แตร่่มของผูค้้าขายทีก่างออกเพ่อ่บังแดดเท่านัน้
ม  ติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่อ่
ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลัก

๒. ใหห้นว่ยงานตดิตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ (ทีป่ระกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงดจิิทัลเพ่อ่เศรษฐกจิและสงัคม) ในเวบ็ไซต ์www.mdes.go.th หรอ่ www.mict.go.th  เม่อ่มปีระกาศเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพ่น้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์เผยแพรอ่อกมาใหม่  หนว่ยงานจะตอ้งพจิารณาดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลกัเกณฑต์ามทีท่างราชการกำาหนดในการพจิารณาในส่วนของงบประมาณ รวมทัง้การจดัซ่อ้จดั
จา้งโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสทิธภิาพ ประสทิธิผล ความประหยดั และความคุม้คา่ เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๐)
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- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ  จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน  ๑ โครงการ
๒) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย

ระยะที ่๑  งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๒๗,๘๘๓,๒๐๐.- บาท (ยีส่บิเจ็ดลา้นแปดแสนแปดหมืน่สามพัน
สองร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตแิล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  สรุปไดด้ังนี้

๑. ปรับแก้ไขแบบรายงานสรุปโครงการเพ่่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีกำาหนด

๒. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ ระบบบริหารจดัการเคร่อขา่ยวิทยุ แบบท่ี ๑ และรายการท่ี ๒
ระบบบริหารจัดการเคร่อข่ายวิทยุ แบบท่ี ๒ ให้แยกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออกจากกัน

๓.  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓ อุปกรณ์ชุดสำารองไฟ UPS ขนาด ๑ KVA ตามท่ีหน่วยงาน
ชี้แจงว่าต้องเป็นระบบ Line Interactive หร่อดีกว่า ชนิดติดตั้งในตู้ Rack ให้จัดทำาคำาชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติท่ีทำาให้
ราคาสูงกว่าเกณฑ์เป็นเอกสารด้วย

๔. ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์อ่น่ ๆ ตามท่ีหนว่ยงานชีแ้จงว่าเป็น อปุกรณ์ป้องกนัฟา้ผ่า ตวัตอ่สายนำาสัญญาณ ฯลฯ
ให้ระบุรายการในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ด้วย

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พิจารณาตอ่ไป

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวันชัย เขียวชะอ่ำา ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยี
การส่่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร (ศสส.สป.)) เรียนท่ีประชุมว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่่อพัฒนา
ศักยภาพระบบวิทยุส่่อสารย่านความถี่ VHF/FM ของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานร่วมกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน ค่อ Smart Phone และ Tablet ได้    ในระยะท่ี ๑ จะเช่่อมโยงเป็นเคร่อข่ายระหว่างส่วนกลางกับ
ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดท่ีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ๖ กลุ่ม และจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดอีก ๒๑ จังหวัด
รวม ๒๗ จังหวัด    เม่่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการระยะท่ี ๑ แล้ว จึงจะจัดทำาโครงการในระยะท่ี ๒ เพ่่อขยายเคร่อข่าย
ต่อไป    การออกแบบระบบ Radio Management System และจัดหาอุปกรณ์เช่่อมโยงเคร่อข่ายวิทยุส่่อสาร (Radio over
IP Gateway) พร้อมระบบวิทยุส่่อสาร เพ่่อให้เคร่อข่ายวิทยุส่่อสารในแต่ละจังหวัดเช่่อมเข้าหากันโดยผ่านเคร่อข่ายส่่อสาร
ทางด่วนข้อมูลความเร็วสูงของกระทรวงมหาดไทย (Multi-Protocol Label Switching : MPLS) ระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ภูมิภาค  ระบบจะสามารถติดต่อเช่่อมโยงแต่ละจังหวัดเข้าหากันได้โดยผู้ใช้งานกดปุ่มหมายเลขของเคร่อข่ายปลายทางท่ี
เคร่่องวิทยุส่่อสาร โดยไม่ต้องมีพนักงานรับ-ส่งวิทยุเป็นส่่อกลาง    มีโปรแกรมประยุกต์ (Application) ติดตั้งบน  Smart
Phone และ Tablet ท้ังระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ให้สามารถใช้งานเสม่อนเคร่่องวิทยุส่่อสาร และสามารถเช่่อม
ต่อเข้ากับเคร่อข่ายวิทยุส่่อสารของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเคร่อข่ายวิทยุส่่อสารผ่านดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทย    ในการส่บราคาจากท้องตลาด ไมม่รีาคาในเว็บไซต ์ โดยใชร้าคาอา้งองิจากการจดัซ่อ้จดัจา้งของหนว่ยงาน
ราชการ  ซึ่งได้เปรียบเทียบ ๓ ผลิตภัณฑ์ (ย่ีห้อ) แล้ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. เน่่องจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีเคร่อข่าย

ท่ัวประเทศ  จึงควรพิจารณาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่่อกำาหนดความต้องการใน TOR ให้ครบถ้วนมากท่ีสุด เพ่่อลดคา่ใช้จ่าย
ท่ีอาจเพิ่มสูงขึ้น (ตามความต้องการท่ีเพิ่มขึ้น) ในการดำาเนินโครงการระยะถัดไปท่ีจะขยายให้ครอบคลุมพ่้นท่ีท่ัวประเทศ
ตวัอย่างเช่น การใช้คล่่นความถี่ท่ีบุคคลท่ัวไปไม่รู้จัก เช่น คล่่นความถี่ Ultra High Freeqency : UHF เป็นต้น

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๐)
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๒. การใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเกีย่วกบัรายละเอยีดในขอ้กำาหนดรายละเอยีดและ
ขอบเขตการดำาเนินงาน (TOR) นั้น  เป็นเพียงความคิดเห็นของคณะกรรมการเท่านั้น  หน่วยงานจะรับไปพิจารณาหร่อไม่  เป็น
ดุลยพินิจของหน่วยงาน  และราคาอ้างอิงที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ เป็นเพียง ราคาที่
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ไม่ใช่ราคากลาง    เน่่องจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา TOR หรอ่กำาหนดราคากลาง การกำาหนด TOR และราคา
กลางเปน็ความรบัผดิชอบของหนว่ยจดัหาทีต่อ้งดำาเนนิการตามระเบยีบพสัดฯุ และระเบยีบอ่่น ๆ ของทางราชการ โดยเคร่งครัด
ม  ติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่อ่
ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลัก

๒. ใหห้นว่ยงานตดิตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ (ทีป่ระกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงดจิิทัลเพ่อ่เศรษฐกจิและสงัคม) ในเวบ็ไซต ์www.mdes.go.th หรอ่ www.mict.go.th  เม่อ่มปีระกาศเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพ่น้ฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์เผยแพรอ่อกมาใหม่  หนว่ยงานจะตอ้งพจิารณาดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลกัเกณฑต์ามทีท่างราชการกำาหนดในการพจิารณาในส่วนของงบประมาณ รวมทัง้การจดัซ่อ้จดั
จา้งโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสทิธภิาพ ประสทิธิผล ความประหยดั และความคุม้คา่ เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน  ๑ โครงการ
๓) โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ระบบฐานข้อมูล (Software & License Database)

งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗
จำานวน ๑,๑๒๔,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๘๔,๒๐๐.- บาท
(สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสีพั่นสองร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตแิล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  สรุปไดด้ังนี้

๑. ตามท่ีหนว่ยงานชีแ้จงความจำาเป็นในการระบุย่ีหอ้เพ่อ่ทดแทนของเดมิ ใหจ้ดัทำาเอกสารประกอบดว้ย
๒. ให้แสดงการคำานวณจำานวน SA ท่ีซ่อ้เพิ่มตามท่ีหน่วยงานชี้แจงในท่ีประชุม ในแบบรายงานสรุปฯ
๓. ให้แสดงท่ีมาของอุปกรณ์ท่ีมีความจำาเป็นต้องจัดหา License เพิ่ม (๔๔ Cores)
หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พิจารณาตอ่ไป
ผู้แทนหนว่ยงานเรียนท่ีประชมุว่าเป็นการจดัหาซอฟตแ์วร์และลิขสิทธ์ิระบบฐานขอ้มลู เพ่อ่ใชใ้นงานพฒันา

โปรแกรมของฝ่ายพฒันาและสนบัสนนุระบบสารสนเทศ, คณะทำางาน Smart-Back Office และกองโครงการ  ประกอบดว้ยงาน
พฒันาระบบ PEA Mobile Application, ระบบประมาณการคา่ใชจ้า่ยการกอ่สร้างระบบจำาหนา่ย, ระบบบริหารจดัการขอ้มลูจด
หนว่ยบน e-Form, ระบบงดจา่ยไฟผ่าน Application บน Smart Phone  และระบบงานฐานขอ้มลูครัวเร่อนและเกษตรกรท่ียังไมม่ี
ไฟฟา้ใช ้  โดยมเีป้าหมายเพ่อ่ใหม้ลิีขสิทธ์ิถกูตอ้งในการใชง้านและเหมาะสมเพยีงพอกบัผู้ใชง้าน รวมท้ังมซีอฟตแ์วร์และลิขสิทธ์ิระบบ
ฐานขอ้มลู สนบัสนนุการปฏบัิตงิาน    ระบบงานเดมิในปัจจบัุนประกอบดว้ย (๑) ระบบประมาณการคา่ใชจ้า่ยการกอ่สร้างระบบ
จำาหนา่ย ปัจจบัุนเป็นระบบ Stand Alone ทำาใหก้ารแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบ การตดิตัง้โปรแกรมท่ีมกีารปรับปรุงเพิม่เตมิ รวมถงึ
การปรับปรุงราคามาตรฐานพสัด ุทำาไดไ้มส่ะดวก  ซึง่หนว่ยงานไดม้กีารพฒันาเวอร์ชนัใหม ่เพ่อ่ใชง้านทดแทนของเดมิ และเพิม่เตมิงาน
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยการกอ่สร้างระบบสถานไีฟฟา้  โดยมรูีปแบบการประมวลผลแบบศนูย์กลางและจดัเกบ็ขอ้มลูอยู่บนฐานขอ้มลู   
(๒) ระบบบริการลูกคา้อจัฉริยะ (SCS) จดัเกบ็ขอ้มลูอยู่บนฐานขอ้มลู MSSQLWORKFLOWDB และ Portal-DB ซึง่มรีะบบงานอ่น่ใช้
งานอยู่ ทำาใหเ้กดิปัญหา ไมส่ามารถใชง้านไดเ้ม่อ่มผู้ีเขา้ใชง้านเป็นจำานวนมาก  (๓) ระบบ PEA Mobile Application และระบบ
บริหารจดัการขอ้มลูจดหนว่ยบน e-Form จดัเกบ็ขอ้มลูอยู่บนฐานขอ้มลู MS SQL Server (ลิขสิทธ์ิสำาหรับทดลองใชง้าน) ปัจจบัุนได้
หมดอายุการใชง้านแล้ว   (๔) กองโครงการ ไดม้กีารจดัทำา Web Server และฐานขอ้มลูสำาหรับระบบงานฐานขอ้มลูครัวเร่อนและ
เกษตรกรท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ (peaexpansion.pea.co.th) แตไ่ม่มซีอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพร้อมลิขสิทธ์ิรองรับการใช้งาน

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๐)






