
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  (แทน)
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

(นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  ผู้อ่านวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อ่านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

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

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกช่านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ)  (แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์  ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ๙)  (แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผอ.ส่านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อ่านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)

๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

๑๗. ผู้อ่านวยการส่านักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางณัฐธยาน์ บัวชุม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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๑๘. ผู้อ่านวยการส่านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อ่านวยการกลุ่มงานอ่านวยการ)  (แทน)

๑๙. ผู้อ่านวยการส่านักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๒๐. ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๑. ผู้อ่านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๒. ผู้อ่านวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์)

๒๓. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่านาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิเชียร ชดิชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน (สน.บท.) กรมการปกครอง
๒. สุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์ ๗  การประปานครหลวง
๓. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นางสาวแพรวทิพา เครือเพ็ชร พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายเชษฐา เหมือนโพธ์ิทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  การประปาส่วนภูมิภาค
๖. นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล สน.บท. กรมการปกครอง
๗. นายชลอ อินทพันธ์ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีการทะเบียน 

สน.บท. กรมการปกครอง
๘. นายสิทธิโชค ชัยปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ หัวหน้าฝ่ายระบบบัตรประจำาตัวประชาชน

สน.บท. กรมการปกครอง
๙. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค
๑๐. นายธรรมนูญ ตรีบุบผา หัวหน้างาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค
๑๑. นางสาววงศ์ผกา หนูสีงาม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน สำานักนโยบายและแผน 

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๒. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๓. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๖. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๗. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) แจ้งที่ประชุมว่านายก

รัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้ความส่าคัญกับระบบดิจทิัล การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เป็น
Thailand 4.0 และแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการงบประมาณฯ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
เป็นประธานกรรมการ  ดังนั้น โครงการต่าง ๆ ที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ให้ตอบค่าถาม ๔ ข้อในด้านการบริหารงาน (เชิง Politics) ดังนี้

๑. โครงการท่ีเสนอมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพ่ือน่าประเทศไทยเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างไร
๒. ความคุ้มค่าในการด่าเนินโครงการ
๓. ประชาชนจะได้รับบริการที่ดขีึ้นหรือไม่ อย่างไร
๔. ระบบเดิมจะบริหารจัดการอย่างไรให้คุ้มค่า

ที่ประชุม รับทราบ

ร  ะเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัด จ่านวน ๒ โครงการ
ประธานแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตดิตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการหรือไม่ แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
๓.๑ การดำาเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก
เน็ตประชารัฐ ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และสำานักนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๓๕๑ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงทุกจงัหวัด และหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๓๔๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงกรมการปกครอง
และกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ   รวมท้ังมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด
ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว๗๑๖๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้คัดเลือกข้อมูลเน้ือหาท่ีมีความจำาเป็นต่อการสร้างความรับรู้ของประชาชน รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในท่ีประชุม
ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การไฟฟ้านครหลวงมีบันทึก ที่ มท ๕๕๒๕/๓๗๖/๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งเปลี่ยนชื่อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง จาก นายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการ เป็นนายธานี
ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- ไม่มี -

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)



- ๔ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท และทีม่ีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท

ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงผ่านการพิจารณากล่ันกรองในการประชุมคณะทำางาน
พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
และ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ เมือ่วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑  รวมท้ังส้ิน ๕ โครงการ ดังน้ี

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำานวน ๒ โครงการ คือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา ทดแทน

และเพ่ิมเตมิ จำานวน 1,393 ชุด  ตามงบประมาณลงทนุประจำาป ี2561 จำานวนเงนิ 12,537,000.- บาท (สบิสองลา้น
ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถว้น) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการแล้ว คณะทำางานมีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะว่า ในตารางทีป่รากฏอยู่ในเอกสารซึง่แสดงจำานวนเคร่ืองพมิพท์ีต่ดิตัง้ใชง้านในสถานทีต่า่ง ๆ ทัว่ประเทศ เมือ่รวม
ตวัเลขทัง้ตารางแล้ว มเีคร่ืองพมิพจ์ำานวน ๑,๔๘๒ เคร่ือง ไมส่อดคล้องกบัจำานวนทีจ่ะจดัหาตามโครงการนี้ ซึง่ผูแ้ทนหนว่ยงาน
เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าเครื่องพิมพ์จำานวน ๑,๔๘๒ เครื่องนั้น บางส่วนยังใช้งานได้ จึงจัดหาทดแทนเพียง ๑,๒๓๘ เครื่อง นั้น
ให้หน่วยงานระบุหมายเหตุดังกล่าวไว้ในเอกสารท่ีเสนอต่อคณะกรรมการ และลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์  นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙)
เรียนท่ีประชุมว่าโครงการน้ีเป็นการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีมีอายุการใช้งานไม่ตำ่ากว่า ๕ ปี (จัดซ้ือเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๓
และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมแีผนทดแทนอยู่ในแผนแม่บท ICT ของ กฟภ.) จำานวน ๑,๒๓๘ เครื่อง และจัดหาเพิ่มเติมอีกจำานวน
๑๕๕ เคร่ือง รวมทั้งส้ิน ๑,๓๙๓ เคร่ือง เนื่องจากมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และบางหน่วยงานมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น 

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นางสุทธิวรรณ มารัตน์  ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบ
สารสนเทศ) เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งาน ๕-๖ ปี จะมแีผนการจัดหาเพื่อทดแทน โดยใช้เกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทลัฯ ในการจดัหา ซ่ึงโครงการนีเ้ป็นไปตามแผนการจัดหาเพ่ือทดแทน ประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้บริการ PEA
Shop ซ่ึงเป็นระบบรับชำาระท่ีเปิดให้บริการนอกสถานท่ีและนอกเวลาราชการ ทำาให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ให้ปรับแก้ไขแบบ คกก.มท.๐๑

โดยนำาจุดทศนิยมของจำานวนเครื่องออก และหมายเหตุว่าตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ด้วย  และควรมี Insentive
เช่น ลดค่าไฟให้คนที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) เห็นว่าไม่ควรซื้อเครื่องพิมพ์
ควรลดการพิมพ์ลง  แม้ในปัจจุบันประชาชนไม่ต้องถ่ายสำาเนาบัตรประชาชน  ใช้เพียงบัตรประชาชนเสียบที่เครื่องอ่านบัตร
แตก่็ยังพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษให้ประชาชนรับรอง  ไม่เข้าสู่ Thailand 4.0  ควรหาวิธีลดกระดาษ ถ้ากฎหมายใดขัดขวางก็
ให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าว  การลดขนาดใบเสร็จก็ประหยัดกระดาษได้  การไปจ่ายเงิน ควรจ่ายได้เลย ไม่ใช่ต้องนำาสำาเนาไปให้อีก

๓. กรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) เห็นว่า Mobile Application ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA Smart Life) นั้นดี

๔. ประธานเห็นว่าแผนการจัดหาควรเป็นแผนการลด และทำา Promotion และ Insentive
ไม่ใข่เฉพาะ กฟภ. แต่ทุกหน่วยงานควรมีอัตราเร่งในการลดกระดาษให้มากขึ้น ลดคนกลาง ลดค่าธรรมเนียม   ตัวอย่างที่ห้าง
เซ็นทรัลเวสต์เกต ประชาชนสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมได้รวม ๔๕ บาท (กฟน. ๑๕ บาท กปน. ๑๕ บาท และโทรศัพท์
๑๕ บาท) เนื่องจากประชาชนต้องเดินห้างอยู่แล้ว  ให้ฝ่ายเลขานุการทำาหนังสือแจ้งมตทิี่ประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)



- ๕ -

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายธนาเศรษฐ์ พงษท์รงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและ
ส่ือสาร) เรียนชี้แจงที่ประชุม ดังนี้

๑. ในแผนฯ ของ กฟภ. มีนโยบายลดเครื่องพิมพ์ ใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ไฟรายใด
ลดการใช้กระดาษได้ก็จะลดการใช้กระดาษลง ในอนาคตการใช้เครื่องพิมพ์จะลดลง ปัจจุบันซื้อเท่าที่จำาเป็น  กฟภ . มี ๙๔๕
หน่วยงานทั่วประเทศที่ให้บริการประชาชน มีสถานีจ่ายไฟ ๕๔๖ แห่ง และมี PEA Shop จำานวน ๘๗ แห่ง ซึ่งต้องพิมพ์คำาร้อง
ประเภทต่าง ๆ ออกมาให้ผู้ใช้ไฟตรวจสอบและให้ผู้ใช้ไฟลงนามรับรองความถูกต้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  เครื่องพิมพ์ที่ซื้อ
ในการประกวดราคานี้ใช้พิมพ์ ทำาสำาเนา และสแกน ได้หลายลักษณะในงบประมาณที่ไม่มากนัก สามารถส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ไฟ
ทาง e-Mail หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นการรองรับนโยบาย ๔.๐ ของรัฐบาล

๒. ในปัจจุบันมี Mobile Application ให้บริการผู้ใชไ้ฟผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ ชื่อ PEA
Mobile ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ และเปิดตััวใช้งานในชื่อ PEA Smart Plus โดยมีบริการใหม่ที่
สำาคัญ เช่น การขอใชไ้ฟ และการจ่ายเงินค่าต่อกลับมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ายไฟ ซ่ึงจะเป็นการให้บริการผู้ใช้ไฟผ่านโทรศัพท์มือถือ
แบบครบวงจรตั้งแต่ การขอใช้ไฟ ชำาระเงิน และต่อกลับมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ายไฟ

๓. ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ นั้น  ในไตรมาสที่ ๓ ของปี พ.ศ.
๒๕๖๑ จะยกเลิกการส่งใบเสร็จรับเงินเป็นกระดาษ  ซึ่งต้องดำาเนินการประชาสัมพันธ์ก่อน โดยอาจให้ผู้ใชไ้ฟแจ้งความ
ต้องการทาง Call Center และยืนยัน หรือให้ผู้ใช้ไฟมาแจ้งความจำานงที่สำานักงานการไฟฟ้าหรือ PEA Shop หลังจากนั้น
จำานวนใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ก็จะค่อย ๆ ลดลง
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

การประปาส่วนภูมิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการระบบสารสนเทศดา้นผู้ใช้นำ้า ระยะท่ี 3 (Customer Information System: CIS)

งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี2561 รวมวงเงนิโครงการ 52,430,000.- บาท (ห้าสบิสองลา้นสีแ่สนสามหมืน่บาทถว้น)
สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 47,662,299.35 บาท (สีส่ิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อย
เก้าสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

คณะทำางานพิจารณาตรวสอบเอกสารหลักฐานของโครงการแล้ว คณะทำางานมีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะใหป้รับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการ พร้อมลงนามกำากบัเอกสารทกุหนา้ ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบกอ่นนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้

๑. ค่า Implement ซ่ึงหน่วยงานช้ีแจงว่ามีการโอนย้ายขอ้มลูดว้ยน้ัน ให้แยกออกจากค่าตดิต้ัง
และคา่อบรม โดยย้ายค่า Implement ไปไว้ในส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ไมม่รีาคาตามเกณฑ์  และสืบราคาจากทอ้งตลาด
๓ บริษทั/ย่ีหอ้ + ๑ เว็บไซต ์และใชร้าคาตำ่าสุดเป็นราคาอา้งองิ    สำาหรับคา่ตดิตัง้และคา่อบรมซึง่เป็นส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์อืน่นัน้
ให้แยกเป็น ๒ รายการ แสดงราคาแต่ละรายการด้วย

๒. ตามคำาชี้แจงว่าหน่วยงานได้กำาหนดคุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ให้มี
การแข่งขันได้อย่างน้อย ๓ ย่ีห้อนั้น รายการใดที่บริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกันมานั้น แม้จะใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง
แต่ยังไม่ได้อยู่ในสภาวะแข่งขัน  ดังน้ัน ให้ทบทวนการสืบราคาจากท้องตลาดให้ครบ ๓ ย่ีห้อ เพ่ือยืนยันว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม

๓. เพิ่มรายละเอียดการแสดงการคำานวณราคาที่สืบจากเว็บไซต์ โดยแสดงอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ภาษีนำาเข้า ค่าดำาเนินการ พร้อมทั้ง capture หน้า
เว็บไซต์มาด้วย เพื่อให้การเปรียบเทียบราคาอยู่บนฐานของคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  สำาหรับ
รายการที่ไม่มีราคาจากเว็บไซต์ ให้ดำาเนินการสืบมาด้วย

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค (นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อำานวยการสำานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เรียนที่ประชุม ดังนี้

๑. ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้นำ้า (Customer Information System : CIS) เป็นฐานข้อมูล
แบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง มี กปภ.สาขา จำานวน ๒๓๔ แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันดำาเนินการได้ ๗๑ สาขา ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ไดต้ิดตั้งระบบให้กับ กปภ.สาขา จำานวน ๓ แห่ง, ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อเนื่องกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดด้ำาเนิน
โครงการระยะที ่๒ ตดิตัง้ระบบใหก้บั กปภ.สาขา จำานวน ๖๘ แหง่ ทีเ่หลืออกี ๑๖๓ สาขา เป็นการใชง้านแบบ Offline ผู้ใชน้ำ้า
ไม่สามารถใช้บริการระหว่างสาขาได้  โครงการนี้เป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมโอนย้าย
ข้อมูลมาไว้ที่เครื่องใหม่ที่จัดซื้อในคราวนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ CIS  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise Database Server)
สืบราคาจาก ๓ บริษัท/ยี่ห้อ โดยใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งบางยี่ห้อทีไ่ม่สามารถแยกอุปกรณ์ได้เนื่องจาก Built-in ใน
Rack เดียวกัน  สำาหรับรายการที่ ๑๒ ค่าโอนย้ายระบบงาน ฐานข้อมูล และปรับแต่งระบบ (Implement/Config/Migrate)
ผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย ได้เสนอราคาค่าติดตั้ง โอนย้าย และอบรมมาด้วย ซึ่งหน่วยงานได้คำานวณค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง (ไว้ในช่องที่สืบราคาจากเว็บไซต์) ประมาณ ๔,๐๖๖,๐๐๐.- บาท ซึ่งตำ่ากว่าบริษทัเสนอราคามาทั้ง ๓ ราย
จึงใช้ราคาที่คำานวณตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเป็นราคาอ้างอิง 

๒. กรณีซอฟตแ์วร์ หน่วยงานมีความจำาเป็นต้องระบุเป็น ORACLE เนื่องจากมีความจำาเป็น
ทางเทคนิคที่จะต้องใช้ย่ีห้อเดิมที่ใช้งานอยู่ในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ โดยสืบราคาจาก ๓ บริษทั รวมทั้งเว็บไซต์ต่างประเทศ
โดยแสดงการคำานวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาท รวมภาษีนำาเข้าร้อยละ ๑๐ ค่าขนส่งร้อยละ ๕ ค่าประกันภัยร้อยละ ๒
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ ๕  

๓. โครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สามารถให้บริการประชาชนได้ดขีึ้น เดิม
ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขา ทั้ง ๑๖๓ แห่ง ประชาชนจะต้องไปชำาระเงินที่ กปภ.แต่ละสาขา เมื่อติดตั้งระบบ CIS ใน
ระยะที่ ๓ แล้ว ประชาชนจะสามารถชำาระค่านำ้าที่สาขาใดก็ได้ ชำาระที่ส่วนกลางก็ได้  ส่วนเคร่ืองเก่านำาไปใช้เป็นเคร่ืองทดสอบ

๔. หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว จากวงเงิน
52,430,000.- บาท ลดลงไปประมาณ ๙ หม่ืนบาท เหลือวงเงินรวม ๕๒  ,  ๓๓๖  ,  ๙๘๕  .  ๑๑ บาท   ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จากเดิม ๔๗ ล้านบาทเศษ  เมื่อปรับแก้ไขรายละเอียดค่า Implement ระบบแล้ว ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๕๑  ,  ๖๓๕  ,  ๒๘๔  .  ๔๖ บาท  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่าโครงการนี้มีความ

สอดคล้องกับที่คุยกันเมื่อสักครู่ ประชาชนจะมามารถไปชำาระเงินที่ไหนก็ได้ อยากให้เขียน Application ต่อยอดระบบ GIS
ด้วย ถ้าจะหลีกเล่ียงการเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารก็จ่ายผ่าน Prompt pay กไ็ม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม    และในการจัดทำา
TOR ควรเชิญ ORACLE มาคยุว่าอปุกรณ์ใดตอ้งใชอ้ะไรแคไ่หน เชญิผู้เชีย่วชาญจาก ORACLE มาชว่ยดรูะบบใหเ้รากอ่น ระบบ
จะได้ไม่ล้มเหลว  เม่ือได้ความต้องการท่ีชัดเจนแล้วค่อยสืบราคา

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) เห็นว่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ก็
เหมือนซื้อรถราคาแพง ก็ต้องจ่ายค่าบำารุงรักษาแพง ๆ บางอย่างเป็น Transaction Based แบบง่าย ๆ ใช้ Database ถูก ๆ
ก็ได้ หรือใช้  File Processing ธรรมดาก็ได้ อยากให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการช่วยกัน อยากได้อะไรง่าย ๆ กต็้อง
ซื้อของแพง ของถูกแล้วดีไม่ค่อยมี แต่เดี๋ยวนี้ก็มีแล้ว ตัวอย่างเช่น Google ก็ใช้ Opensource บริษัทใหญ่ ๆ ที่ทำาระบบ
ควบคุมจราจรในประเทศไทยก็ใช้ Opensource  เสียดายความรู้ความสามารถของบุคลากร จะมาอยู่การประปา/การไฟฟ้าได้น้ัน
ถ้าไม่ใช่เกียรตินยิม เขาไม่รับ  ไม่ได้คดัค้านโครงการนี ้เพราะทำาตอ่เน่ืองมา แต่ไมม่อีะไรอยู่คำ้าฟา้ ในอนาคต ORACLE อาจจะไม่
อยู่แล้ว จึงอยากให้คิดถึงอนาคต ขอให้คล่ืนลูกใหม่ช่วยกันคิดวิธีนำา Opensource มาใช้งาน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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๓. ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายธนาเศรษฐ์ พงษท์รงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศ
และสื่อสาร) สอบถามถึงรายการที่ใช้ spec เดิมที่เคยเสนอคณะทำางาน แต่ราคาที่เสนอคณะกรรมการในวันนี้เปลี่ยนไปจากที่
เคยเสนอคณะทำางาน  ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณา จะไม่เปลี่ยนแปลงราคา เพราะใน
คร้ังแรกที่เสนอราคามานั้น ต้องยืนยันความถูกต้องของราคาแล้ว

๔.  นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. เห็นว่าส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑๒ ค่าโอนย้ายระบบงาน ฐานข้อมูล และปรับแต่งระบบ (Implement/
Config/Migrate) ซึ่งระบุในช่องหมายเหตุว่า “ราคา ๓ บริษทั เป็นราคารวมค่าติดตั้ง โอนย้าย และอบรม” นั้น  ข้อความ
ดังกล่าวซำ้าซ้อนกับส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ ค่าติดตั้ง และรายการที่ ๒ ค่าอบรม  ควรเขียนให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้
ผู้ตรวจสอบเกิดความเข้าใจผิดได้

ผู้แทน กปภ. (นางสมภทัร ชอูสิสระ ผู้อำานวยการสำานกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เรียนชีแ้จง
ท่ีประชุมว่า รายการท่ี ๑ เคร่ืองแมข่า่ยฐานขอ้มลูองคก์รขนาดใหญ ่(Enterprise Database Server) เดิมราคา ๙ ล้านบาทเศษ
เน่ืองจากแยกรายการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ แต่เม่ือเปรียบเทียบ Exadata ท่ีรวมซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอยู่ จึงนำาสองรายการมา
รวมกันเพ่ือใหก้ารเปรียบเทยีบอยู่ใน Range เดยีวกัน  ราคาจึงเพ่ิมขึน้จาก ๙ ล้านบาทเศษ เป็น ๑๖ ล้านบาทเศษ   และไดเ้ชญิ
ผู้เชีย่วชาญจาก ORACLE มาให้คำาปรึกษาแล้วว่าระบบตามระยะที ่๓ นีน้า่จะอยู่ไดน้าน ๕ ปี เป็นการปิดจดุออ่นระบบทีเ่คยล่ม
ในระยะที่ ๒    รายการที่ ๑๒ เป็นค่าโอนย้าย  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นนั้นเป็นค่าเดินสาย ค่าขนย้าย และค่าอบรม  โดย กปภ.
คำานวณจาก Man/Day, Man/Month ตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง   ในการนี้หน่วยงานรับไปปรับแก้ไขข้อความรายการ
ที่ ๑๒ ให้ชัดเจน    ผูแ้ทน กปภ. (นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า
เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการจึงประสานกับ ORACLE โดยตรง ราคาจึงเปล่ียน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   (  เพ่ิมเตมิ  )  

๑. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายพิศณุ ตันตถิาวร ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร
ทรัพย์สินเทคโนโลยี) เห็นว่าคณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เพิ่มข้อมูล ไมไ่ด้ให้สืบราคาใหม่  เมื่อนำาเสนอโครงการ
ต่อคณะกรรมการโดยซ้ือของเหมือนเดิม ราคาไม่ควรเปล่ียน  ไม่ทราบว่าฝ่ายเลขานุการฯ มีความเห็นอย่างไรท่ีราคามีการปรับข้ึน
ปรับลงจากที่เคยผ่านการพิจารณากล่ันกรองโดยคณะทำางานแล้ว

๒. กรรมการและเลขานุการ (นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เรียนที่ประชุมว่าเนื่องจากมีการแยก/รวม แต่ละรายการจึงเปลี่ยนแปลง
แต่มากกว่าเดิมก็ไม่เยอะ น้อยกว่าเดิมกไ็ม่เยอะ ราคารวมลดลง ๙ หมื่นบาทเศษ น่าจะตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ว่า
เหตุผลในการสืบราคาเพิ่มเพราะอะไร ผ่านคณะทำางานมาราคาเท่าใด พอเปล่ียนแปลงแล้วต้องสืบราคาเพิ่มเติม ราคาใหม่เป็น
เท่าใด  ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่ายอมรับได้ แตต่้องระบุเหตุผลให้ชัดเจน

๓. ผู้แทน กฟน. (นายพิศณุ ตันติถาวร) กรณีรายการที่ ๑ + ๗ นั้น ยอมรับได้ แต่รายการอื่น
เช่น รายการท่ี ๒ น้ันเหมือนเดิม แต่ราคาเปล่ียนไป ยกตัวอย่างว่าถ้านำ้า ๒ ขวด รวมกันแล้วราคาเปล่ียน ยอมรับไดเ้พราะรวมเป็น
item เดียว  แต่รายการอื่น ๆ ที่เป็น item เดี่ยวๆ ราคาไม่ควรเปลี่ยน ยกตัวอย่างว่าถ้านำ้าขวดเดิม จากเดิมราคา ๑๐๐ บาท
เปล่ียนราคาเป็น ๑๒๐ เห็นว่าไม่ควร   ภาพรวมราคาลดลง ๙ หมื่นเศษจริง แต่ในแต่ละรายการมีทั้งปรับราคาขึ้นและปรับลง

๔. ผู้แทนกรมที่ดิน (นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการทีด่ิน)
เห็นว่าซอฟต์แวร์ ORACLE มีเนื้อหาเหมือนเดิมแต่ราคาเปลี่ยนแปลง  และซอฟต์แวร์ ORACLE ปกติรวมค่าลิขสิทธิ์อยู่แล้ว
แต่จากรายการที่เสนอมา มีการคิดค่าลิขสิทธิ์ ไมท่ราบว่าเดี๋ยวนี้ ORACLE แยกค่าลิขสิทธิ์ออกมาโดยไม่รวมอยู่ในซอฟตแ์วร์
แล้วหรืออย่างไร

ผู้แทน กปภ. (นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เรียนชี้แจง
ว่าที่บริษัทเสนอราคามานั้น ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแยกมา เนื่องจากเป็นราคา Pricelist ซ่ึงแยกค่าลิขสิทธ์ิออกมา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   (  เพ่ิมเตมิ  )  
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่าโครงการมา Final ท่ี

คณะกรรมการชุดนี้ คณะทำางานมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการก่อนเสนอคณะกรรมการ หากคณะทำางานยังไม่ชดัเจน
แล้วนำาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานั้น ไม่สมควร  เห็นควรให้นำาเสนอคณะทำางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง เมื่อมี
ความชัดเจนทกุรายการแล้วจึงนำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) เห็นว่าการเสนอราคาของ
บริษทัซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเป็นปัญหามานานแล้ว ไม่คงเส้นคงวา เสนอบางหน่วยงานที่ราคา ๕ ล้าน แต่พอเสนออีก
หน่วยงานท่ีชอบพอกัน ลดราคาให้เหลือ ๓ ล้าน ๔ ล้านบาท ประเทศเสียประโยชน์  ฮาร์ดแวร์มีมาตรฐานแล้ว แต่ซอฟต์แวร์ยังทำา
มาตรฐานไม่ได้ ORACLE ย่ีห้อเดียวกันแท้ ๆ แต่บริษัทเสนอราคามาแตกต่างกัน  ทำาไมทำาราคามาตรฐาน Microsoft Windows ได้
แต่ฐานข้อมูลใหญ่ ๆ เช่น ORACLE, SAP ทำายากเหลือเกิน   ฝากกระทรวงดิจิทัลฯ และ NECTEC ไปจัดทำามาตรฐาน

๓. ผู้แทน NECTEC (นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ วิศวกรอาวุโส) มีความเห็นว่าจากการที่มี
การกำาหนดให้ผู้แทนจำาหน่ายแต่ละบริษัทดแูลหน่วยงานแต่ละแห่งโดยให้ราคาส่วนลดเป็นพิเศษกับบริษัทดังกล่าว จึงทำาให้
ราคาที่เสนอต่อหน่วยงานมีความแตกต่างกัน  หน่วยงานของรัฐก็ไม่พยายามที่จะใช้อำานาจที่มีอยู่

๔. กรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) เห็นว่า Opensource จะสามารถลดต้นทุนได้เยอะ

๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่ากระทรวงดิจิทัลฯ
มีแตก่ารประชุม แต่ไม่ม่คีนทำา  สมัยก่อนตั้งแตต่ั้งกระทรวงดิจิทัลฯ ไม่ให้หน่วยงานไหนทำา Back Office เลย กระทรวงดิจทิัล
จะทำาให้  กไ็ปไม่รอด ทำาไม่สำาเร็จ  สุดท้ายก็ไปจ้างบริษทัแล้วจ่ายค่า License     อย่าง Back Office ง่าย ๆ ที่ควรจะเป็น
National เป็น E-Government กท็ำาไม่ได้    เวลากระทรวงดิจิทัลฯ ประชุมกันจึงถามทาง NECTEC ว่าเป็นหน่วยงานที่ควร
จะรับไปทำาซอฟตแ์วร์หลัก ๆ ของชาติ ใช้ Opensource ทำา  แต่ก็ไมท่ำา

๖. ผู้แทน NECTEC (นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ วิศวกรอาวุโส) เรียนที่ประชุมว่า NECTEC
เคยทำาซอฟตแ์วร์ Office ร่วมกับการไฟฟ้าฯ แต่โครงการในลักษณะน้ีต้องมีหน่วยงานดแูลในลักษณะต่อเนือ่ง คอย Support ผู้ใช้
แต่จะให้ดูแลตลอดนั้นทำาไม่ได้ เพราะ NECTEC เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานวิจัย

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอยีดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  พร้อมลงนาม
กำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้ฝ่ายคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  รวม ๓
โครงการ ดังน้ี

กรมการปกครอง  จำานวน ๒ โครงการ
๓) โครงการศูนย์ข้อมลูกลางกระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center) งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2562 รวมวงเงินโครงการ ๔๘๖,946,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสบิหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
กรรมการและเลขานุการ (นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เรียนที่ประชุมว่าโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อยู่ในอำานาจ
การพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงก่อนเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่าต้องผ่านความเห็นขอบ
จากคณะกรรมการฯ ของกระทรวง ก่อน  แต่อำานาจ Final อยู่ที่คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  ซึ่ง CIO ของ
กระทรวงเป็นผู้ลงนามกำากับท้ายเอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  หากคณะกรรมการฯ
ของกระทรวงไม่เห็นชอบ จะไม่สามารถเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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กรรมการและเลขานุการ (นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์) เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่าโครงการนี้ได้
ผ่านคณะกรรมการบูรณาการงบประมาณฯ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) เป็นประธานกรรมการ แล้ว
และได้เสนอต่อสำานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว   หากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐไม่ผ่านความเห็นชอบต่อ
โครงการใด โดยปกติสำานักงบประมาณจะไม่ให้งบประมาณแกโ่ครงการนั้น    โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในการ
ประชุมคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ คร้ังที ่๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑  รวมเวลาในการพิจารณาโครงการน้ีไม่ตำ่ากว่า ๓ ชัว่โมง
โดยมีการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด  สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ดังนี้

๑. ให้ทบทวนรายการที่มีค่าซอฟตแ์วร์รวมอยู่กับฮาร์ดแวร์ โดยแยกออกมาเป็นรายการย่อย
และแสดงราคาของซอฟต์แวร์แยกออกจากราคาของฮาร์ดแวร์ โดยราคาอ้างอิงจะใช้ราคารวมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
เนื่องจากหากใช้ราคาตำ่าสุดของซอฟตแ์วร์และราคาตำ่าสุดของฮาร์ดแวร์แยกกันนั้น อาจไม่สามารถจัดหาในราคาดังกล่าวได้จริง
แตท่ีต่้องแยกราคาต่อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แยกออกจากกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. หากรายการใดไม่
สามารถแยกซอฟต์แวร์ออกจากฮาร์ดแวร์ได้นั้น ให้ระบุคำาชี้แจงไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน

๒. เนื่องจากในรายละเอียดโครงการปรากฏค่าอบรม และการติดตั้ง VM แม้ว่าจะมีบุคลากร
ใช้งาน VM อยู่ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากหากจัดหาแล้วได้คนละยี่ห้อกับที่เคยใช้งานอยู่ หรือยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างเวอร์ชั่น ก็จะมี
การตั้งค่าแตกต่างกัน ซ่ึงโดยปกติค่าตดิตั้งและปรับแต่งระบบให้สามารถใช้งานได้นั้นจะมีค่าใช้จ่ายในหลักล้าน  ซึ่งจากเอกสาร
ไมแ่สดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและอบรม  ดังนั้น ให้หน่วยงานไปสอบถามบริษทัที่เสนอราคามาว่า เมื่อแยกค่าติดตั้งและ
ค่าอบรมออกมาแล้ว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะมีราคาเท่าใด และซอฟตแ์วร์จะมีราคาเท่าใด

๓. ให้ทบทวนรายการที่ราคาเว็บไซตต์ำ่ากว่าราคาอ้างอิง เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์ในเว็บไซต์มีคุณสมบัติทีไ่ม่เท่ากับอุปกรณ์ที่สืบมาจากท้องตลาด (๓ บริษัท/ยี่ห้อ) โดยแสดงการคำานวณราคาอุปกรณ์
ให้อยู่บนคุณลักษณะเฉพาะที่มีฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

๔. ให้ทบทวนรายละเอียดโครงการว่ามีรายการใดที่ใส่ข้อความไม่ครบ และปรับแก้ไข
เอกสารให้ถูกต้อง 

๕. รายการใดทีม่รีายการในเกณฑ์ฯ ตามประกาศกำาหนดของกระทรวงดจิทิลัฯ แตห่นว่ยงาน
ไม่ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ฯ  ให้ระบุหมายเหตุให้ชัดเจนถึงเหตุผลความจำาเป็นทีต่้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสทิธิภาพ
สูงกว่าที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำาหนดไว้

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๑ ได้ดังนี้

๑. ตามคำาชี้แจงต่อคณะทำางานในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ว่าได้ให้ผู้เสนอราคาแยก
ค่าซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์แล้ว แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถแยกรายการได้เนื่องจากเป็น Appliance ในลักษณะ OEM จึงเสนอมา
เป็นราคารวมเหมือนเดิม นั้น  ให้ระบุคำาชี้แจงให้ชัดเจนด้วย และควรมีเอกสารยืนยันจากผู้เสนอราคาว่าไม่สามารถแยก
ซอฟตแ์วร์ออกจากฮาร์ดแวร์ได้

๒. ตามใบเสนอราคา ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีการเสนอราคาเพิ่มมา ๒ รายการ คือ
ค่าติดตั้ง และค่าฝึกอบรม ซ่ึงเดิมไม่มีการเสนอราคามา ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดเอกสารโครงการให้สอดคล้องตรงกันทั้งหมด

๓. ตามคำาชี้แจงต่อคณะทำางานในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ รายการที่ราคาเว็บไซต์
ตำ่ากว่าราคาอ้างอิง เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในเว็บไซต์มีคุณสมบัติที่ไม่เท่ากับอุปกรณ์ที่สืบมาจากท้องตลาด
(๓ บริษทั/ยี่อห้อ) นั้น ยังไม่ได้แสดงการคำานวณราคาอุปกรณ์ให้อยู่บนคุณลักษณะเฉพาะที่มีฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
หากหน่วยงานทบทวนแล้วพบว่าคุณสมบัติของอุปกรณ์บนเว็บไซต์เท่ากับอุปกรณ์ที่สืบราคาจากท้องตลาดจำานวน ๓ ราย
หน่วยงานต้องปรับแก้ไขราคาอ้างอิงโดยใช้ราคาจากเว็บไซต์ ซึ่งเป็นราคาตำ่าสุดในการเปรียบเทียบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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๔. ตามคำาชี้แจงต่อคณะทำางานในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ว่ามีการคำานวณค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมเติมคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๒๕ ของราคาอุปกรณ์ท่ีแสดงในเว็บไซต์ ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีด้วย  ท้ังน้ี ค่าใช้จ่าย
ในส่วนนีไ้มไ่ดมี้สูตรตายตวั เพยีงแตต่อ้งแจกแจงรายละเอยีดใหช้ดัเจน เพือ่ใหค้ณะกรรมการใช้เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา
ความเหมาะสมของราคาอ้างอิง

๕. นอกจากค่าใช้จ่ายร้อยละ ๒๕ ให้พิจารณาทบทวนค่าประกัน ๑ ปี ด้วย เนื่องจากโดย
ปกติบริษัทที่เป็น SI (Systems Integrator) จะสามารถ Claim สินค้ากับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำาหน่ายในต่างประเทศได้
เมื่อบริษทัไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกันสินค้า ๑ ปี ดังนั้น จึงไม่ควรบวกค่าประกันในราคาที่สืบมาจากเว็บไซต์ เพราะจะส่งผล
ให้การเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ไมไ่ด้อยู่บนฐานเดียวกัน

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายสัญชัย เตชนิมิตวัช  ผู้เช ี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูล สำานักบริหารการทะเบียน) เรียนชี้แจงที่ประชุมคณะทำางานในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ ดังนี้

๑. หน่วยงานรับไปดำาเนินการปรับแก้ไขรายการทีไ่ม่สามารถแยกซอฟตแ์วร์ออกจาก
ฮาร์ดแวร์ได้ โดยเพิ่มเติมคำาชี้แจงไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน และจัดหาเอกสารยืนยันจากผู้เสนอราคาว่าไม่สามารถแยกเป็น
รายการย่อยได้  ท้ังนี้ จะดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๒. แม้ว่าใบเสนอราคาฉบับวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและอบรม
เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากได้เสนอของบประมาณโดยแนวคิดที่หน่วยงานมีบุคลากรที่สามารถดำาเนินการได้เองเพราะว่ามีการใช้งาน
อยู่แล้วในปัจจบัุน และผู้ใหเ้ชา่ต้องดำาเนินการตดิต้ังและฝึกอบรมให้กต้็องไมคิ่ดคา่ใชจ้า่ยในส่วนนี้ จงึยืนยันขอใชก้รอบวงเงินเดมิ
คือ 48๖,946,000.- บาท

๓. ขอยืนยันว่าไดท้บทวนคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่าคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์บนเว็บไซต์เท่ากับอุปกรณ์ที่สืบราคาจากท้องตลาดจำานวน ๓ ราย แต่รายการที่ ๓ ระบบสำารองและฟื้นฟูข้อมูล
ราคาเว็บไซต์เป็นราคา Pricelist ของฮาร์ดแวร์ ยังไม่รวมค่า License ซึ่งไม่สามารถหาราคา Pricelist ของ License ใน
เว็บไซต์ได้

๔. ขอรับไปพิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมจากราคาหน้าเว็บไซต์
๕. ขอรับไปพิจารณาทบทวนค่าประกัน ๑ ปี 

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ก่อนเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลฯ (โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐ) พิจารณาตามอำานาจหน้าทีต่ามกฎหมายต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน)
เรียนท่ีประชุมว่าโครงการ MOI Data Center สืบเน่ืองมาจากการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ
ซ่ึงมีมติให้ทุกกระทรวงจัดต้ังศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวง แต่งานของกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถหยุดอยู่กับท่ีได้ เช่น งานของ
กรมการปกครองและกรมที่ดิน จึงได้มีการผ่อนคลายว่าหน่วยงานใดที่มีศูนย์ข้อมูลอยู่แล้วก็ให้ดำาเนินการต่อไป หากยังไม่มี
ศูนย์ข้อมูลก็ให้รวมอยู่ในที่เดียวกัน  โครงการ MOI Data Center จะรองรับการทำางานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยที่ไม่มีศูนย์ข้อมูลเป็นของตนเอง   เนื่องจากกรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีอาคารอยู่แล้ว มีความพร้อมในระบบ
ต่าง ๆ ทั้งระบบไฟฟ้า ผู้บังคับบัญชาจึงให้กรมการปกครองเป็นผู้เสนอโครงการเพื่อประหยัดงบประมาณ    โดยคำานวณพื้นที่
สำาหรับรองรับการทำางานของทุกหน่วยงานไว้แล้ว  ออกแบบระบบ Data Center ในลักษณะ Stand-by   โครงการนี้เป็นการ
จัดหาศูนย์ข้อมูลจำานวน ๒ ระบบ โดยศูนย์ข้อมูลหลักจะตั้งอยู่ที่สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง คลองเก้า
ลำาลูกกา ปทุมธานี  และศูนย์ข้อมูลสำารองจะตั้งอยู่ที่สำานักบริหารการทะเบียน วังไชยา นางเล้ิง กรุงเทพฯ 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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ผู้แทนกรมการปกครอง (นายสัญชยั เตชนมิติวัช ผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบข้อมูล สำานักบริหารการทะเบียน) เรียนชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานครบถ้วนแล้วทุกข้อ ดังนี้

๑. รายการใดที่สามารถแยกซอฟตแ์วร์ออกจากฮาร์ดแวร์ได้นั้น ไดด้ำาเนินการปรับแก้ไขแล้ว
แต่ยังมีบางรายการทีไ่ม่สามารถแยกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ออกจากกันได้เนื่องจากมีลักษณะเป็น Appliance

๒. ในคราวแรกบริษทัไมไ่ด้เสนอค่าใช้จ่ายในการอบรมและติดตั้ง กรมการปกครองจึงมิได้
ประมาณการในส่วนนี้เอาไว้  เมื่อปรับแก้ไขเอกสารตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน จงึใหบ้ริษทัเสนอราคาใหม่
ซึง่บรษิทัเสนอคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้และอบรมเพิ่มขึ้น แต่กรมการปกครองยืนยันขอใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมในการ
ดำาเนินงาน 

๓. แม้ว่ากรมการปกครองคิดคำานวณค่าใช้จ่ายถูกกว่าการสืบราคาจากท้องตลาดและเว็บไซต์
แต่เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน จึงปรับแก้ไขเอกสารโดยแสดงการคำานวณราคาในเว็บไซต์
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และใช้ราคาตำ่าสุด (จากผู้เสนอราคา ๓ รายรวมทั้งเว็บไซต์) เป็นราคาอ้างอิง  แต่ยืนยันขอใช้
กรอบวงเงินงบประมาณเดิมในการดำาเนินงาน

กรรมการและเลขานุการ (นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เรียนที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารที่กรมการปกครอง
ปรับแก้ไขแต่ละรายการแล้ว เห็นว่ามีคุณภาพสมควรที่จะเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีความเห็นว่าอำานาจหน้าที่

เป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่กรมการปกครอง ชื่อโครงการมันน่าตกใจ  สำานักงานประกันสังคมเสนอขอทำา
Data Center แต่กฤษฎีกาตัดสินว่าไม่ใช่อำานาจหน้าที่  ผมเชื่อความสามารถของสำานักบริหารการทะเบียน แต่ตดิปัญหาเรื่อง
อำานาจหน้าที่  ต้องย้ายผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียนมาอยู่ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงจะทำาได้
ช่ือ “ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย” ทำาให้ไขว้เขว เพราะข้อมูลก็ยังอยู่ท่ีกรมต่าง ๆ    ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร
ชดิชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานกับริหารการทะเบียน) เรียนชีแ้จงว่ากรมการปกครองจดัหาเคร่ืองมาตัง้ไว้โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ
ถ้าให้สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดำาเนินการ ต้องจ่ายค่าสร้างตึก ค่าแอร์ ฯลฯ    โครงการนี้ทำาแค่ Infrastructure as a
Service เท่านั้น  ถ้ากรมใดมี Server เล็ก ๆ หมดอายุการใช้งานแล้ว ก็มาใช้ Data Center นี้ได้เลย ไม่ต้องซื้อใหม่

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่าบางเรื่องที่นายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ทำา One Map ดูดี แต่พอลงปฏิบัติ จะเกิดปัญหา เอา ๑:๒๕๐,๐๐๐ มาปรับเป็น ๑:๔,๐๐๐ จะมี
ความคลาดเคล่ือนสูง จะไปเอาเส้นปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงผิดมากมาย คนเคยถูกไล่พ้ืนที ่เมือ่ใช้ขอ้มลูปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คนท่ีเคยโดนไล่
กลับมาได้ที่หมดเลย    ตัวอย่างในอดตี เช่น การจัดทำา Government Protal เป็นแค่การเชื่อมเว็บ   ผมเห็นว่าสำานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยไม่มีความสามารถ สำานักบริหารการทะเบียนมีอยู่แล้วก็ให้ดูแลต่อไปได้ สร้างใหม่ไม่คุ้มค่า แต่ก็คือโครงการ
ของกระทรวงมหาดไทย ไมใ่ช่ของกรมการปกครอง  ถ้าจะเชือ่มอย่างที ่ผอ.วิเชียรว่า จะโดนตำาหนอีิกว่าเช่ือมยังไงไม่รับรู้่  ไม ่OK
ควรเชา่ Cloud ใหญ ่ ไมใ่ชแ่คเ่ชือ่ม ควร Integrated Data เขา้มาเป็น Big Data ไม ่๑๐๐% แตก่ไ็ดเ้ร่ิม    ควรทำา Main Site
ให้ชัดเจนก่อนค่อยทำา DR Site    ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร) เรียนชี้แจงว่าโครงการ Linkage Center งบประมาณ
๒๐๐ ล้านบาท มี ๗๖ Services เรียกดูเอกสารได้จริง ๆ ส่วนโครงการนี้เป็นแค่ Infrastructure as a Service เท่านั้น

๓. ผู้แทน NECTEC (นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ วิศวกรอาวุโส) สอบถามว่าถ้าสร้าง Data
Center ผ่านมาตรฐาน Tier ใด  มีการรับรองให้น่าเชื่อถือ    เสนอให้ใช้มาตรฐาน ว.ส.ท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์) ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองจะได้ถูกหน่อย

๔. กรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) เห็นว่าควรขอรายละเอียดมาตรฐาน Data Center มาศึกษาก่อน เนื่องจาก Data Center ท่ีกรมการปกครอง
มีอยู่ในปัจจุบันนั้นอาจไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน  เมื่อต้องออกใบรับรอง อาจต้องปรับปรุง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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๕. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ (ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย )
มีความเห็นว่าตามหลักกฤษฎีกา คนยกร่างต้องเป็นสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยดำาเนินการในรูปแบบคณะทำางาน
ไม่ใช่กรมการปกครอง

๖. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่า Information
ที่คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐจะใช้ประกอบการพิจารณานั้นมีน้อยมาก  ถ้าถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า
ระบบนี้มั่นคงปลอดภัย ต้องศึกษาและอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ เพราะโครงการนี้มีมูลค่าสูงถึง ๓๐๐ ล้านบาทเศษ    ผู้แทน
กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน ) เรียนที่ประชุมว่ามีความกังวลเร่ืองอำานาจ
หน้าที่เช่นกัน  ส่วนในเร่ืองมาตรฐาน หน่วยงานรับไปพิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๗. ผู้แทน NECTEC (นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ วิศวกรอาวุโส) แนะนำาให้ปรึกษา ว.ส.ท.
เร่ืองมาตรฐาน 

๘. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่าการดำาเนินโครงการ
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยต้องมาจากคณะทำางาน ไม่ใช่ออกจากกรมการปกครอง 

๙. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) เห็นว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น
“ศูนย์บริการข้อมูลกลาง”    ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร) เรียนชี้แจงว่า “ศูนย์บริการข้อมูลกลาง” คือ โครงการจัดทำา
ระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียน และบัตรประจำาตัวประชาชน วงเงิน ๓ ,๕๐๐ ล้านบาทเศษ สำาหรับ
โครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย วงเงิน ๔๐๐ ล้านบาทเศษ แค่จดัหา Infrastructure มาวาง  ไม่ยุ่งกับ Storage

๑๐. ผู้แทน NECTEC (นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ วิศวกรอาวุโส) มีความเห็นว่าข้อมูลของ
กระทรวงมหาดไทยเป็นข้อมูลสำาคัญ เกี่ยวกับชีวิตประชาชน ควรมีโครงการศึกษาก่อน แล้วค่อยมีโครงการระยะที่ ๒ มาจัดทำา
Data Center

๑๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ควรรวมสองโครงการเข้าด้วยกัน
จะได้ Present ง่าย ๆ เป็นโอกาสอันดีที่จะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของรัฐ

มตทิี่ประชุม ๑. ให้ทบทวนเรื่องมาตรฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center) และเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป  รวมทั้งปรับแก้ไขเอกสารตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้ฝ่ายคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะทำางานกำาหนดความต้องการศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center)

๔) โครงการจัดทำาระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียน และบัตรประจำาตัว
ประชาชน (ทดแทนระบบเดิม) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562  รวมวงเงินค่าเช่าท้ังโครงการ 3,551,343,000.- บาท
(สามพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสีห่มี่นสามพันบาทถว้น)  มูลค่าสินค้าเป็นจำานวนเงิน 2,109,886,574.- บาท
(สองพันหนึ่งร้อยเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสีบ่าทถ้วน) จำานวนเงินที่เป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
1,996,973,724.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเจด็หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สบิสี่บาทถ้วน) มูลค่าบำารุง
รักษา ระยะเวลา 5 ปี เป็นจำานวนเงิน 1,085,424,000.- บาท (หนึ่งพันแปดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถว้น)
มูลค่าดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 ปี เป็นจำานวนเงิน 356,034,000.- บาท (สามร้อยห้าสิบหกล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไดด้ังนี้

๑. ให้แสดงราคาจากเว็บไซต์เฉพาะเว็บไซตท์ี่มีราคาตำ่าที่สุดเท่านั้น
๒. ให้ทบทวนรายการที่ราคาแตกต่างกันมาก โดยสอบถามผู้เสนอราคาให้ยืนยันราคานี้ด้วย
๓. ให้ระบุหมายเหตุของรายการที่ราคาอ้างอิงตำ่ากว่าราคาท้องตลาด เช่น เป็นราคาที่เคย

จัดหาคร้ังหลังสุดตามโครงการใด เมื่อปีใด  หรือเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทที่เป็น SI (Systems Integrator) โดยตรง ฯลฯ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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๔. ให้ย้ายส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น รายการที่ ๑๕ การถ่ายโอนระบบงานไปไว้ในส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท/ยี่ห้อ + ๑ เว็บไซต์ และใช้ราคาตำ่าสุดเป็น
ราคาอ้างอิง

๕. ให้ทบทวนค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบและปรับแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง คือ เงินเดือนพื้นฐานสูงกว่าที่กระทรวงการคลังกำาหนด และทบทวนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ไม่ใชทุ่กตำาแหน่งจะทำางาน ๕ เดือน เท่ากันหมด   และกรณีเพิ่มค่า Mark Up Factor แล้ว จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่า
สำานักงาน

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ดังนี้

๑. ยังไม่มีการปรับแก้ไขการแสดงราคาเว็บไซต์ให้แสดงเฉพาะเว็บไซตท์ี่มีราคาตำ่าที่สุดเท่านั้น
๒. กรณีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาในเว็บไซต์ร้อยละ ๒๕ ของราคาสินค้า และการบวก

ค่าประกัน ๑ ปี ให้พิจารณาทบทวนเช่นเดียวกับโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center)
๓. ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่าได้พิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแล้ว ได้ตัด

ค่าเช่าสำานักงานออก ส่งผลให้ลดงบประมาณลงได้ ๒,๖๗๕,๔๕๐.- บาท รวมปรับลดค่าเช่าแล้ว ลดเงินงบประมาณได้ทั้งสิ้น
๔,๓๘๘,๔๔๙.- บาท นั้น  ยังไม่ได้ปรับแก้ไขวงเงินงบประมาณและรายละเอียดในเอกสารให้สอดคล้องตรงกัน

๔. ตามคำาชี้แจงว่าราคาอ้างอิงนั้น หน่วยงานเลือกใช้ตามราคาที่เคยจัดหาครั้งหลังสุด หรือ
ราคาที่สอบถามจากบริษทัที่เป็น SI (Systems Integrator) ซึ่งเป็นราคาที่ลดเป็นพิเศษสำาหรับลูกค้ารายใหญ่ จึงได้ราคาที่
ตำ่ากว่าราคาที่สืบมาจากท้องตลาด (๓ บริษทั/ยี่ห้อ + ๑ เว๋็บไซต์) นั้น   เป็นเอกสารคำาชี้แจงแยกต่างหาก ยังไมไ่ด้แก้ไข
เอกสารต่าง ๆ ให้สอดคล้องตรงกันทั้งหมด  และยังไม่ได้ระบุหมายเหตแุยกแต่ละรายการว่ารายการใดใช้ราคาอ้างอิงตำ่ากว่า
ราคาที่สืบจากท้องตลาด เพราะเหตุใด    คณะทำางานได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าการกำาหนดราคาอ้างอิง ต้องเป็นราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง และผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ไม่ใช่เพียงรายเดียว แต่ต้องเป็นธรรมต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
หลายราย  หากบริษัทบอกว่าจากราคา pricelist สามารถลดราคา กค็วรมีหนังสือยืนยันจากบริษัท เนื่องจากตกลงด้วยวาจา
ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ ไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำาเนินการในราคาดังกล่าวได้จริง เมื่อถึงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างก็อาจจะไม่สามารถ
ดำาเนินการได้  นอกจากนี้ แม้ว่าการประหยัดงบประมาณให้ทางราชการเป็นเรื่องดี แต่ไม่เป็นธรรมกับบริษทัอื่น เท่ากับตัด
โอกาสบริษัทอื่น ถือเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม  อย่างไรก็ตาม หากสามารถขอเอกสารอ้างอิงจาก SI ว่ายินยอมลดราคา
ให้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นลูกค้ารายใหญ่ จะทำาให้การระบุหมายเหตุมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

๕. ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่าจะต้องมีการประชาพิจารณ์ ถ้ามีผู้ใดเห็นว่าราคานี้ไม่สามารถ
ดำาเนินการได้ ก็จะแสดงความเห็นเข้ามา นั้น  เนื่องจากการประชาพิจารณ์เป็นราคารวม ไมไ่ด้แสดงรายละเอียดแยกเป็นราคา
แต่ละรายการ ถือเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม  หากคณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์ว่าเมื่อสืบราคา
จากท้องตลาด ๓ ราย + ๑ เว็บไซต์แล้ว จะต้องตดิต่อ SI เพื่อขอราคาที่ตำ่ากว่า pricelist  จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัตขิอง
หน่วยงานทีไ่ม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่เหมือนเช่นกรมการปกครอง

๖. กรณีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฯ ให้ระบุหมายเหตดุ้วยว่าคูณ Mark Up Factor ๒.๕๘๕
และให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ไขการจ้างบุคลากรแต่ละตำาแหน่งให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ใช่จ้าง ๕ เดือนเท่ากันหมด
ทุกตำาแหน่ง เนื่องจากผิดจากตรรกะการพัฒนาระบบที่มีขั้นตอนการดำาเนินงาน เช่น ในเดือนแรกไม่น่าจะมีการทดสอบระบบ
เพราะยังเขียนโปรแกรมไม่เสร็จ หรือในเดือนที่ ๕ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้าย ไม่ควรมีผู้วางระบบ เพราะหากวางระบบในเดือนที่ ๕
ก็ต้องไปเขียนโปรแกรมเดือนที่ ๖ และทดสอบระบบในเดือนที่ ๗ ซ่ึงโครงการนี้มีระยะเวลาดำาเนินการเพียง ๕ เดือนเท่านั้น

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายสัญชัย เตชนิมติวัช  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบข้อมูล สำานักบริหารการทะเบียน) เรียนท่ีประชุมคณะทำางานในการประชุมเม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดังน้ี

๑. เนื่องจากมีเวลาจำากัด ไม่สามารถปรับแก้ไขเอกสารให้แสดงเฉพาะเว็บไซต์ที่มีราคาตำ่า
ที่สุดไดท้ัน แต่ยืนยันว่าจะปรับแก้ไขเอกสารก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

๒. ขอรับไปพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขค่าใช้จ่ายร้อยละ ๒๕ และค่าประกัน ๑ ปี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)



- ๑๔ -

๓. ขอยืนยันว่าจะปรับแก้ไขวงเงินงบประมาณทีไ่ด้ปรับลดลง รวมทั้งการปรับแก้ไขราย
ละเอียดในเอกสารต่าง ๆ ให้สอดคล้องตรงกันให้เรียบร้อยก่อนเสนอ CIO ลงนามเพื่อจัดส่งให้กระทรวงดิจิทัลฯ

๔. ขอรับไปพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไข โดยใช้ราคาตำ่าสุดจากการสืบราคาท้องตลาด
เป็นราคาอ้างอิง เนื่องจากไม่สามารถขอใบเสนอราคาที่ลดแล้วจากบริษัทได้ และไม่สามารถขอเอกสารรับรองการลดราคาจาก
SI ได้  หากรวมแล้วเกินวงเงินงบประมาณ ก็จะระบุหมายเหตุว่าขอให้วงเงินงบประมาณในการดำาเนินการ

๕. ขอรับไปพิจารณาทบทวนการจ้างบุคลากรแต่ละตำาแหน่งให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ก่อนเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลฯ (โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐ) พิจารณาตามอำานาจหน้าทีต่ามกฎหมายต่อไป 

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน)
เรียนชี้แจงว่าตามสัญญาเดิมรวมกนัประมาณ ๘ ปี กว่าจะตรวจรับกป็ระมาณ ๙ ปี เทคโนโลยีสูงขึน้  ดังนัน้ การทดแทนระบบ
เดิมจึงได้ความสามารถเพ่ิมเติม เช่น ระบบ Bio Matrix ตรวจแบบ One-to-One ซ่ึง One-to-Many ตรวจได้ ๒ รายต่อนาที ซ่ึง
ใช้เวลานานมาก และไม่สามารถตรวจหน้างานได้เนื่องจากประชาชนต้องการความรวดเร็วในการรับบริการ กรมการปกครองใช้
เวลาไม่กี่วินาทีในการออกบัตรประจำาตัวประชาชน ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศใช้เวลาตรวจสอบเป็นวันในการออก
หนังสือเดินทาง บางคร้ังกระทรวงการต่างประเทศตรวจพบว่าคนเดียวมีบัตร ๒ ใบ เนื่องจากมีการย้ายบ้านแล้วไมแ่จ้งย้าย จึง
มีชื่ออยู่ ๒ ชื่อ เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางทุจริต  ท่ีผ่านมามีการตรวจสอบและจำาหน่ายชื่อที่ซำ้ากันไปกว่า ๑ ล้านคน    ระบบใหม่
จะเพิ่มประสิทธิภาพเป็น ๑,๐๐๐ รายต่อวินาที โดยตรวจวิเคราะห์ว่าเคยทำาบัตรหรือไม่  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) ขอให้ยกเลิกการพิมพ์ทะเบียน

บ้าน ถ้าบอกว่าต่อไปนีไ้ม่พิมพ์ ก็จะยกเลิกไปโดยปริยาย
๒. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป .มท. เคยคุยกับกระทรวงดิจิทัลฯ

ให้ออกระเบียบเพื่อรองรับทะเบียนบ้านอิเล็กทรอนิกส์ จะไดไ้ม่ต้องขอสำาเนาทะเบียนบ้าน ถ้ายังขอ ชาวบ้านก็ยังต้องใช้
๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่าโครงการนี้ระบุว่า

เป็นการทดแทนระบบเดิม ทำาไมตัง้คา่พฒันาระบบสูงถึง ๙๖ ล้านบาทเศษ และวุฒกิารศกึษาระดบัปริญญาโทนัน้เงินเดอืนสูงถงึ
๓ แสนกว่าบาท มีความจำาเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงถึง ๒๐ ปีขึ้นไป

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน)
เรียนชี้แจงที่ประชุม ดังนี้

๑. กฎหมายไมไ่ด้บังคับให้คนย้ายทะเบียนบ้านแล้วต้องทำาบัตรใหม่  ดังนั้น รายการใน
ทะเบียนบ้านจึงอาจไม่ตรงกับบัตรประจำาตัวประชาชน จึงต้องขอสำาเนา ๒ ใบมาประกอบกัน    นอกจากนี้ ในทางจิตวิทยา
ประชาชนรู้สึกถึงการครอบครองสิทธิ์ ถ้ายกเลิกการพิมพ์ กต็้องรบกับประชาชน    ทั้งนี้ ได้ยกเลิกระบบ Microfilm แล้ว
เพราะดไูด้คร้ังเดียว พยายามไล่ตามเอกสารเก่าเอามาสแกนเก็บเข้าระบบ จะเรียกมาดูกี่คร้ังก็ได้ ส่ังพิมพ์ก็ได้

๒. จะประกวดราคาทุกคร้ังที่กรมการปกครองมีโครงการใหม่ ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นบริษทัเดิม
มีการ Benchmark ทุกครั้ง โดยกรมการปกครองเขียน Logic ให้หมด แล่้วทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการพัฒนาระบบ
ตัวอย่างเช่น ให้เขียนโปรแกรมให้เสร็จ ๑ ใน ๓ ในระยะเวลา ๒ เดือน  ซึ่งหากจะเขียนโปรแกรมดังกล่าวให้สมบูรณ์ต้องใข้
เวลา ๖ เดือน เป็นต้น

๓. โครงการนี้ต้องพัฒนาโปรแกรมเพิ่มให้ทุกระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Linkage Center
มาใช้งานได้ ซึ่งมีประมาณ ๒,๔๐๐ โปรแกรม  เป็นการขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระการปกครองเข้าสู่ยุค ๔ .๐
เพราะปัจจุบันมีเพียงสำานักบริหารการทะเบียนเท่านั้นที่เป็น ๔.๐

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)



- ๑๕ -

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   (  เพ่ิมเตมิ  )  
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) เพื่อให้ทางราชการได้ประโยชน์

ควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้วิธี Repeat Order เพราะประกวดราคาอย่างไรก็ได้บริษัทเดิม การ Repeat Order จะทำาให้
ประหยัดงบประมาณในส่วนค่าพัฒนาระบบไปได้ถึง ๙๖ ล้านบาทเศษ  ยังไงผู้เสนอราคารายอื่นก็เสนอราคาสู้ผู้เสนอราคาที่
เป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบในปัจจุบันไมไ่ด้  น่าจะขอลดราคากับรายเดิมดีกว่า  Benckmark อย่างไรก็ได้เจ้าเดิมเพราะมีเวลา
จำากัด ใครจะเขียนโปรแกรมไดด้ีเท่าเจ้าเก่า    กระทรวงดิจิทัลฯ ขอให้คณะกรรมการในระดับกระทรวงพิจารณาความเหมาะ
สมของงบประมาณก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ จึงมีความเห็นว่าการพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจึงต้องดำาเนินการให้เหมาะสม มีความโปร่งใส ชี้แจงได้ชัดเจน มองเห็น
รายละเอียด    ขอให้กรมการปกครองรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปทบทวน และให้เวลาคณะกรรมการ
ไดศ้ึกษารายละเอียดของโครงการนี้ก่อน

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีความเห็นว่าเจ้าเดิมเขียน
โปรแกรมได้ง่ายมาก ในขณะที่เจ้าใหม่ต้องมาศึกษาโครงสร้างข้อมูล /โปรแกรม ศึกษาแล้วก็ยังงง ๆ    น่าจะลดราคาค่าพัฒนา
ระบบได้ ส่วนใดที่เป็น Function ของหน่วยงานอื่นก็ตัดลดลงไป เช่น Fingerprint เป็นหน้าที่ของตำารวจ เป็นต้น

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน)
เรียนชี้แจงที่ประชุม ดังนี้

๑. กรมการปกครองได้สืบราคาฮาร์ดแวร์มาตำ่ากว่าราคากลางแล้ว แต่ค่าพัฒนาระบบงาน
๙๖ ล้านบาทเศษ จำาเป็นต้องมี เพราะปัจจุบันมีการแก้โปรแกรมทุกวัน ผู้พัฒนาและดแูลระบบในปัจจุบันส่งเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทมาเขียนโปรแกรมให้จำานวน ๓๐๐ คน  มีช่องโหว่ตรงไหนก็ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตลอดเวลา

๒. ตำารวจเก็บข้อมูล Fingerprint เฉพาะผู้ต้องหาเท่าน้ัน  เม่ือมี Function เก่ียวกับ Fingerprint
เพิม่ขึน้ จงึไมส่ามารถลดราคาได ้   ซึง่กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ(นาวาตร ีดร.วุฒพิงศ ์พงศสุ์วรรณ) มคีวามเหน็ว่าขาดความเป็น
ส่วนตัว อนาคตทุกคนต้องเป็นผู้บริสุทธ์ อาจลบระบบ Fingerprint หมด    ผูแ้ทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร) เรียนชี้แจง
เพิ่มเติมว่าการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอมีบัตร (ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบตัรประจำาตัวประชาชน พ.ศ.
๒๕๒๖) นั้น เพื่อเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วในระบบฐานข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนนั้น มีความผิดพลาดมากถึงร้อยละ ๓๐
ตัวอย่างเช่น ลายนิ้วมือจาง เป็นต้น    จึงใช้ระบบ Biomatrix ด้วยการจัดเก็บและเปรียบเทียบใบหน้าเพิ่มขึ้น    นอกจากการ
ใช้งานด้านอาชญากรรมแล้ว ยังสามารถใช้ในการติดตามคนหาย หรือตรวจสอบว่าศพที่พบเป็นใคร ด้วย

๓. โครงการนี้มีการทดแทนเพียงในส่วนของฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่ในส่วนของซอฟตแ์วร์จะมี
การพัฒนาระบบเพิ่มโดยขยับขึ้นไปอีก Step  และต้องเขียนโปรแกรม User Interface ใหม่หมด

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   (  เพ่ิมเตมิ  )  
๑. กรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ) เห็นว่าสามารถใชโ้ปรแกรมเดิมได้ ไม่ต้องเขียนใหม่ ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่จำาเป็นต้องเขียน
โปรแกรมเพิ่ม  และควรเพิ่มเติมคำาชี้แจงว่าโครงการนี้มี Output, Outcome และ Impact ให้ชัดเจนด้วย

๒. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(นาวาตรี ดร.วุฒพิงศ ์พงศสุ์วรรณ) มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า
ไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ใน Software Definition ขอให้เขียนให้ละเอียด ของเก่าเป็นอย่างไร ของใหม่
เป็นอย่างไร    ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร) เรียนช้ีแจงว่ามีรายละเอียดอยู่ใน TOR จะแนบมาให้คณะกรรมการพิจารณา

มตทิี่ประชุม ให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ แสดงรายละเอยีดส่วน
ท่ีพัฒนาเพ่ิมจากระบบเดิมให้ชัดเจน  พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้ฝ่ายคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอ ที่ประชุม
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ

จำานวน 5,185 ชุด ตามงบประมาณประจำาป ี2561 รวมวงเงินโครงการ 170,066,859.30  บาท (หน่ึงร้อยเจด็สิบลา้น
หกหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นางสุทธิวรรณ มารัตน์  ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบ
สารสนเทศ) เรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการเพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมที่มีอายุ
การใช้งานไม่ตำ่ากว่า ๕ ปี (จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔) จำานวน ๓,๑๑๗ เครื่อง และจัดหาเพิ่มเติมอีกจำานวน
๒,๐๖๘ เครื่อง รวมทั้งสิ้น 5,185 เครื่อง ทั้งสองรายการใช้ราคาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศ
กำาหนด  เดิมใช้่งาน ๕ ปี ปัจจุบันยืดอายุการใช้งานเป็น ๖ -๗ ปี อะไรที่ยังใช้ได้ก็ให้ใช้ต่อไปก่อน ไมใ่ช่ครบ ๕ ปีแล้วเปล่ียนเลย
ดังนั้นรอบการเปลี่ยนทดแทนของหลาย Phase จึงมาชนกัน ทำาให้คราวนี้ต้องจัดหาเครื่อง ๕ พันกว่าชุด  ทั้งนี้ กฟภ. ตัง้งบ
ประมาณล่วงหน้า ๒ ปี ราคาใหมเ่พิม่ขึน้ แต่ กฟภ. ซ้ือในปริมาณมาก จงึขอใชง้บประมาณเดมิ คาดว่าสามารถซือ้ได้  พนักงาน
รุ่น Baby Boom นั้นไม่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พนักงานใหม่ที่เข้ามาทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุนั้นมีความต้องการใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพราะทุกระบบเป็นดิจิทัล ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ประกอบกับมีการปรับโครงสร้าง รับพนักงานเพิ่ม
กฟภ. มีพนักงานทั่วประเทศ ๓ หมื่นกว่าคน ลูกจ้าง ๖ พันคน เจ้าหน้าที่จดหน่วยเป็น Outsource หมด แต่เจ้าหน้าทีต่ดิตั้ง
มิเตอร์มีทั้ง Outsource และที่เป็นพนักงานของ กฟภ.    ซึ่งภายใน ๕ ปีนี้มีพนักงานเกษียณเยอะมาก เกือบ ๑ หมื่นคน
การดำาเนินการโครงการนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยการจัดหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล แผนงาน Infrastructure & Hardware

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) สอบถามว่ามีการวางแผนการ

Downsize พนักงานหรือไม่ เพราะมีการใช้ดิจทิัลเยอะแล้ว
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) อยากให้คิดวิธีการใหม่ ๆ เช่น

ซื้อ Smart Phone จอใหญ่ ๆ หรือ Tablet มาใช้แทน PC  หรืออย่างเช่นตำารวจต้องซื้อปืนเอง เมื่อเป็นของส่วนตัวก็จะดูแลดี
๓. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายพิศณุ ตันตถิาวร ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร

ทรัพย์สินเทคโนโลยี) มีความเห็นว่าบางระบบต้องใช้งานบน PC ไม่สามารถใช้ Tablet หรือ Smart Phone ได้ เช่น SAP
นอกจากนี้ แผน Counterless ทั้งไฟฟ้าประปา ต้องเปลี่ยนเป็น Web-based Application จึงจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ขนาด
เล็กได้ แต่ปัจจุบันยังต้องลงโปรแกรมที่ Client ซึ่งเป็น PC

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นางสุทธิวรรณ มารัตน์  ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบ
สารสนเทศ) เรียนที่ประชุมว่า

๑. การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามโครงการน้ีจะทำาให้ยกระดับการให้บริการประชาชนท่ีดีขึน้
เช่น งาน Smart Back Office, PEA Front Office, PEA Shop, PEA Mobile Office, PEA One Touch Service, ห้องเวร
แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๒๔ ชั่วโมง

๒. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเครื่อง ดังนี้ นักวิชาการ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง
พนักงานวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำาสำานักงาน ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง พนักงานวิชาชีพที่ไม่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ประจำาสำานักงาน ๓
คนต่อ ๑ เครื่อง พนักงานวิชาชีพ (พชง.(สข/OMS งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง)) กลุ่มละ ๑ เครื่อง พนักงานวิชาชีพ (พชง.
(Hotline)) กลุ่มละ ๒ เครื่อง  ทั้งนี้ กฟภ. ได้นำาเครื่องเก่าจากพนักงานที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้พนักงานใหม่ใช้
งานด้วย  แต่เมื่อพิจารณาจาก Growth Rate การรับคนระดับปริญญาตรี ประกอบกับระบบงานทุกอย่างต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ กฟภ. มีระบบงานเยอะมาก และ Link กันหมด

๓. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้ว ๖-๗ ปี หากเคร่ืองมีสภาพดี จะใช้ต่อกับงานที่ไมต่้องการ
ประสิทธิภาพสูง และมกีารจำาหน่ายทรัพย์สินโดยการบริจาค ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเครื่องที่มีสภาพดี , ชิ้นส่วนต่าง ๆ และ
นำามาประกอบเป็นเคร่ืองใหม่ เพื่อนำาไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทีข่อมา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๑)
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