
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมวิสทุธิกษัตริย์  ช้ัน ๓
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * **
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(CIO) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)  (CIO) แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

(CIO) นางสาวสุญากาญจน์ จันทะเสน  เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ)  (CIO) แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(CIO) นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(CIO) นางตวงรัตน์ จันทร์ประดิษฐ์  ผู้อำานวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(CIO) นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (CIO) แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(CIO) นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(CIO) นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (CIO) แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(CIO) นายบรรพต จันทร์หอม  ผู้อำานวยการกองบริหารเครือข่ายส่ือสารและความมั่นคง)  (CIO) แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(CIO) นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(CIO) นายพิศณุ ตันติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (CIO) แทน)

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

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ขององค์การตลาด กรรมการ
(CIO) นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

๑๖. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(CIO) นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (CIO) แทน)

๑๗. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (CIO) แทน)

๑๘. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๑๙. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(CIO) นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(CIO) นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๑. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไมม่าประชุม (CIO) ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (CIO) ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
๒. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนฯ  การประปาส่วนภูมิภาค
๓. นางสาวกนกวรรณ บุญยงค์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองสารนิเทศ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล ศสส.  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็น
ประธานที่ประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๕ โครงการ
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแกไ้ข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
๓.๑ การแต่งตั้งคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย  เพื่อให้การพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน และ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงยกเลิกคำาส่ังคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ และคำาส่ังที่ ๖๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
และมีคำาสั่งที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทำางาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว จำานวน ๒ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มมีูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ คือ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ plotter หน้ากว้างเพื่อพัฒนางานประชาสมัพันธ์ ของ

กองสารนิเทศ  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๓๔๙,๘๙๐.- บาท (CIO) สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกัน รวมใบเสนอราคาให้ทุกรายการอยู่
ในเอกสารชุดเดียวกัน และพิจารณาค่าหมึกต่อแผ่น (CIO) ขนาด A4) ) เพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายระยะยาว รวมทั้งสอบถามข้อมูลจาก
บริษทัผู้ผลิตเพื่อยืนยันว่าภายในระยะเวลารับประกันสินค้า ๓ ปี ผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอจะมีการสำารองอะไหล่และวัสดุสิ้น
เปลืองในท้องตลาดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาในการรับประกัน และควรมีการรับรองราคาวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หมึก
ผ้าซับหมึก ตลอดระยะเวลารับประกัน ๓ ปีด้วย  ซึ่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะทำางานเรียบร้อยแล้ว และได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์หน้ากว้างระบบอิ้งเจ็ทเพื่อพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์” 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (CIO) นางสาวกนกวรรณ บุญยงค์ นักประชาสัมพันธ์
กองสารนิเทศ) เรียนที่ประชุมว่ากองสารนิเทศมภีารกิจหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน รวมทั้งการผลิตเผยแพร่และให้บริการ
ขอ้มลูขา่วสารแกห่นว่ยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย จงึมคีวามจำาเป็นตอ้งมเีครือ่งมอืทีม่เีทคโนโลยีทีท่นัสมยั มคีวามพรอ้ม
รองรับการทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อุปกรณ์ที่จัดหาตามโครงการนี้ คือ เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่สามารถรองรับกระดาษ
ขนาด ๒๐๓.๒ – ๖๑๐ มม. ทั้งแบบม้วนและแบบ cut sheet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตงานพิมพ์ขนาดโปสเตอร์และรูปถ่าย
เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง มีเพียงเครื่องพิมพ์สำาหรับ
กระดาษขนาด A4)  เท่านั้น  เนื่องจากในปัจจุบันมีปริมาณงานพิมพ์ขนาดโปสเตอร์และรูปถ่ายเพิ่มขึ้นมาก หากจัดจ้างเอกชน
จะไมคุ่้มค่าในการพิมพ์งาน  หน่วยงานได้สืบราคาจากท้องตลาด จำานวน ๓ บริษัท (CIO) ๓ ยี่ห้อ) รวมทั้งเว็บไซต์ แต่เนื่องจากใน
เว็บไซต์ไม่ปรากฏราคา จึงใช้ราคาตำ่าสุดจากการเปรียบเทียบราคา ๓ บริษัท เป็นราคาอ้างอิง  

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำานวน ๑ โครงการ คือ
การประปาส่วนภูมิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี

พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวนเงิน ๑๑,๐๙๔,๒๐๐.- บาท (CIO) สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงิน
ลดลงเหลือ ๑๐,๘๖๗,๘๐๐.- บาท (CIO) สิบล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข จัดทำาคำาชี้แจงเพิ่มเติมกรณีจำานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจำานวนเคร่ือง
สำารองไฟฟ้ามีจำานวนไม่เท่ากัน  รวมทั้งคำาชี้แจงว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยี mobile แล้ว เหตุใดยังจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
จำานวนเท่าเดิม  และให้ปรับแก้ไขจำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำารองไฟฟ้าในภาคผนวก เนื่องจากบางหน้ามีผลรวม
ของจำานวนไม่ถูกต้อง  หน่วยงานได้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค (CIO) นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เรียนที่ประชุมว่าหน่วยงานไม่ได้จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ให้กับหน่วยงาน
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มานาน ๒ ปีแล้ว ประกอบกับในปัจจุบันมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีระบบงานใหม่ ๆ ที่มี
การพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่มีการใช้งานมานานกว่า ๗ ปี ซึ่งเครื่องสำารองไฟฟ้ามีจำานวนมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๕ เครื่อง เนื่องจากรวมการขอทดแทนเฉพาะเครื่องสำารองไฟฟ้าที่ชำารุดด้วย    ทั้งนี้ หน่วยงานได้ปรับลดจำานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องสำารองไฟฟ้า ทำาให้จำานวนเงินลดลงเหลือ ๑๐  ,  ๘๖๗  ,  ๘๐๐  .-   บาท   (CIO)   สิบล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพัน  
แปดร้อยบาทถ้วน  )    

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. แม้ว่าหน่วยงานจะใช้คุณลักษณะตามเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศกำาหนด

แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก ในขณะท่ีระเบียบกฎหมายในการจัดซ้ือจัดจ้างยึดถือตามตัวหนังสือ
จึงเกิดปัญหากรณีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแล้วมีตัวเลขลดลง ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน IT จะพิจารณาได้ว่าโดยรวมแล้วมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจะยึดถือตามระเบียบว่า ตัวเลขของคุณสมบัติต่าง ๆ จะน้อยกว่า
ตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่ในข้อกำาหนดความต้องการไม่ได้ ตัวอย่างปัญหาทีต่ามมา เช่น กรณีเสนอเทคโนโลยีใหม่ทุกรายนั้น
จะไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านคุณสมบัติ กรณีมีทั้งผู้เสนอเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีเก่านั้น อาจได้เทคโนโลยีเก่าทั้งที่
เทคโนโลยีใหม่มีประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่า แตไ่ม่ผ่านคุณสมบัติตามตัวหนังสือใน TO) R เป็นต้น  ดังนั้น หน่วยงานควร
ทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จะจัดหาให้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และดีกว่าเทคโนโลยีเดิมที่
กำาลังจะเลิกผลิต เช่น หน่วยจัดเก็บข้อมูลมีความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า ๗ ,๒๐๐ rpm ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่มีความเร็ว
๕,๔๐๐ rpm แต่เพิ่ม buffer ซ่ึงมีประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่า เนื่องจากส่ิงใดถ้าไม่ใช้แล้ว กำาหนดไว้ตำ่า ๆ จะไดไ้ม่เปลือง

๒. โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นเทคโนโลยีทีด่ีกว่า และการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสำาคัญ หน่วยงานสามารถปรับแก้ไขไดโ้ดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอีกคร้ัง  แต่ถ้าการเปล่ียนแปลงนั้นมีสาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๕.๒ ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่มลีักษณะเป็นการเช่า ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทำางานในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. เร่ืองเดิม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังที่

๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้แจ้งทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ จำานวน ๓ ประเด็น (CIO) ความละเอียด
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕) ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำาเอาวิธีการ
ซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควรคำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

(CIO) ๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(CIO) ๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(CIO) ๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแกไ้ข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถใช้งาน
ไดด้ีตลอดระยะเวลาเช่า

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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(CIO) ๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไข
เล็กน้อยหรือไม่

(CIO) ๕) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หมายถึง  ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบ
ปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ท่ีจำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน

(CIO) ๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกินกว่าราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบำารุงรักษา
ประเด็นที่ ๒ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ

โครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสื่อการ
เรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็นซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ทั้งนี้ การใช้รหัสผ่าน
เพ่ือเขา้ไปใช้งานในระบบอินเตอร์เนต็โดยมีกำาหนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเชา่ใชซ้อฟตแ์วร์ จงึตอ้งไดรั้บความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการจัดหา

ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
๒. ข้อเท็จจริง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
ในพระราชบัญญัตินี้ กำาหนดไว้ ดังนี้

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำาเนินการอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง…

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำาของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ…

๓. ข้อพิจารณา
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า ดังนี้

มติท่ีประชุม (คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๕๕) แนวทางปฏิบตัิ (ปรับปรุงใหม่) หมายเหตุ
ประเด็นท่ี ๑ แนวทางปฏิบตัิในการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบตัิตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ  .  ศ  .  ๒๕๓๕ และ  
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำา
เอาวิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า 
ควรคำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

ประเด็นท่ี ๑ แนวทางปฏิบตัิในการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบตัิตามพระราช
บญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ  .  ศ  .   ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ  .  ศ  .   
๒๕๖๐ (๑) และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำาเอา
วิธีการซื้อมาปฏบิัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควร
คำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน
(๒) ปรับปรุงให้ชัดเจน
ขึ้นโดยมีสาระสำาคัญ
คงเดิม   อ้างอิงตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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มติท่ีประชุม (คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๕๕) แนวทางปฏิบตัิ (ปรับปรุงใหม่) หมายเหตุ
(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปล่ียนแปลงส่วนประกอบท่ีเกี่ยวกับระบบ
คอมพวิเตอร์ท่ีเช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่าสามารถใช้
งานได้ดตีลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบำารุงรักษา

(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปล่ียนแปลงส่วนประกอบท่ีเกี่ยวกับระบบ
คอมพวิเตอร์ท่ีเช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่าสามารถ
ใช้งานได้ดตีลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับงานบริการท่ีรวมอยู่ในสินค้านั้น
ดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของ
สินค้านั้น (๒) 

จ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔ 
...“สินค้า” หมายความ
ว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
ส่ิงปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สินอ่ืนใด รวมท้ัง
งานบริการท่ีรวมอยู่ใน
สินค้าน้ันด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าของสินค้า
น้ัน...

ประเด็นท่ี ๒ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน
ระบบมัลติมีเดยีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพวิเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด ท้ังนี้ 
การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต
โดยมีกำาหนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้
ซอฟต์แวร์ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการจัดหา

ประเด็นท่ี ๒ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน
ระบบมัลติมีเดยีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของ มท  ./  ส่วนราชการในสังกัด   
มท  ./  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท  .   และจังหวัด   
เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพวิเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามท่ีกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ท้ังนี้ การใช้รหัสผ่าน
เพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีกำาหนด
ระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ จึง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท  ./  ส่วนราชการ  
ในสังกัด มท  ./  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท  .   และ  
จังหวัด ก่อนการจัดหา

ปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น
โดยมีสาระสำาคัญคงเดิม 

ประเด็นท่ี ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นท่ี ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เหมือนเดิม
ทุกประการ

๔. ข้อเสนอ
คณะทำางานได้ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว เห็นควร

นำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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๕.๓ การปรับปรุงหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย กรณีการจดัหาทีห่นว่ยงานสามารถดำาเนนิการไดเ้อง (CIO) มลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไมต่อ้งขอความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด โดยเพิ่มวงเงินเป็น
๕๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผ่านการพิจารณากล่ันกรองของคณะทำางานในการประชุม คร้ังที่ ๔ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. เร่ืองเดิม
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่

๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ให้หน่วยงานสามารถ
ดำาเนินการจัดหาได้เอง (CIO) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด เมื่อการจัดหาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข ๕ ข้อ (CIO) ความละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๔, ว๕๗๙๕, ๑๗๘๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๐, ว๔๓๐๑, ๑๑๓๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำาหนดไว้ดังนี้

...มาตรา ๕๖ (CIO) ๒)  กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง… 

...(CIO) ช) กรณีอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง…
๒.๒ กฎกระทรวง กำาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ

จดัจา้งทีไ่มท่ำาขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซือ้จดัจา้งในการแตง่ตัง้ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกจิจา-
นุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

...ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มกีารผลิต จำาหน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง…

๒.๓ มีผู้หารือหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการเช่าระบบกล้อง CCTV ระยะสั้น
เพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำานวนมาก โดยฝ่ายเลขานุการตอบข้อหารือตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๑๓๖๑, ว๔๓๐๐, ว๔๓๐๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่มีรายการท่ีเป็น “ค่าเช่า” และไม่มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การคำานวณราคาค่าเช่าแต่อย่างใด  ในขณะท่ีเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายการท่ีเป็น “ค่าเช่า” คือ ค่าเช่าระบบจัดเกบ็
Log File ระบบเครือข่าย ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำาหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (CIO) Rack Data Center Co-location) และค่าเช่า
ระบบ Cloud Server แตไ่ม่มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การคำานวณราคาค่าเช่า

๒.๔ คณะทำางานได้ประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

๒.๔.๑ การเพ่ิมวงเงินจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการปรับปรุงวงเงิน
ให้สอดคล้องกับตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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๒.๔.๒ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) โดย
คุณลักษณะที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว เป็นคุณลักษณะขั้นตำ่า (CIO) Minimum Requirement) ภายในราคาที่กำาหนด
ซึ่งในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นหน่วยจัดหาควรกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ  

๒.๔.๓ การเพิ่มวงเงินการจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
อาจพบปัญหาความซำ้าซอ้นในการพฒันาระบบงานหรือฐานขอ้มลู เนือ่งจากวงเงินตำ่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมค่อ่ยมกีารพฒันา
ระบบ แตถ่้าเพิ่มวงเงินเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท อาจมีการพัฒนาระบบ หรือจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเกินความต้องการ
(CIO) O) ver Requirement)

๒.๔.๔ เมื่อการพัฒนาระบบไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงดิจิทัลประกาศกำาหนด
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อลดปัญหาความซำ้าซ้อนในการพัฒนาระบบงานหรือฐานข้อมูล จึงควรใช้
หลักเกณฑ์เดิม คือ

(CIO) ๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ภายใต้เง่ือนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน
๑ เคร่ือง/คน โดยเฉล่ีย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(CIO) ๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบ
หรือครุภัณฑ์เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (CIO) จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึง
การถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

(CIO) ๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/
แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น

(CIO) ๔) รัฐวิสาหกจิสามารถจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ไดโ้ดยไมต่อ้งขอความเหน็ชอบ
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(CIO) ๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ต้องเป็นการจัดหา
ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด โดยไมข่ดัแย้งกบัขอ้ปฏิบัติเพ่ิมเตมิ ข้อแนะนำา
ประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

๒.๔.๕ การเพ่ิมวงเงินเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท อาจเกิดการแยกโครงการ ๑ ล้านบาทออกเป็น
๒ โครงการ แต่ถ้าวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องแยกถึง ๑๐ โครงการ ซ่ึงจะแยกลำาบาก

๒.๔.๖ จากการพิจารณาโครงการที่ผ ่านมาหลายโครงการ พบว่าราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานยังไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างล่าสุด โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยที่
ว่าการอำาเภอ จำานวน ๒๐๐ แห่ง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวนเงิน ๔๐ ล้านบาท กรมการปกครอง
กำาหนดคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งกำาหนดราคากลางไว้สองหมื่นกว่า แต่กรมการปกครอง
กำาหนดราคา (CIO) จากการสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย รวมทั้งเว็บไซต์ และใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง) เพียงไม่กี่พันบาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)
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๒.๔.๗ ปัญหาที่พบมากในการจัดทำา TO) R คือ เขียนข้อกำาหนดความต้องการโดยอิง
คุณลักษณะ ไม่ได้อิงประสิทธิภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ก็จะมีปัญหาในการกำาหนดคุณลักษณะเพื่อให้
เทคโนโลยีใหม่สามารถเข้าแข่งขันได้ด้วย และบางครั้งมีปัญหาว่าเทคโนโลยีใหม่ราคาสูงกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม แตถ่้าดูจาก
ตัวหนังสือแล้วจะเห็นคล้ายกับว่ามีคุณลักษณะเท่าเดิม หรือตัวเลขอาจจะลดลง ตัวอย่างเช่น Core เพิ่มขึ้น แต่ Cache ลดลง
เมื่อเป็นบุคลากรด้าน IT จะมีความเข้าใจได้ง่าย แต่ก็อาจมีปัญหากับบุคลากรที่เป็น Non-IT ซึ่งเข้าใจเพียงว่า ตัวเลขมากกว่า
ก็ต้องดีกว่า หรือเวลาผ่านไป ราคาก็ต้องลดลง ซึ่งไม่จริงเสมอไป  ยังไม่รวมถึงอุปกรณ์สำาหรับระบบงานขนาดใหญ่แบบ
Enterprise ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งให้ผู้ผลิตประกอบตามความต้องการของหน่วยงาน ไม่มีวางจำาหน่ายทั่วไป ไม่สามารถหา
ราคาจากเว็บไซต์ได้ ประกอบกับอุปกรณ์เหล่านี้จำาเป็นต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ อันมีปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่
มีการปรับขึ้นลงในแต่ละช่วงเวลา  เนื่องจากหน่วยงานไม่ใช่ผู้ผลิต จึงไม่สามารถกำาหนดได้ว่า spec เท่าใดของเทคโนโลยีใหม่
เทียบได้กับ spec ในระดับใดของเทคโนโลยีเดิม

๓. ข้อพิจารณา
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จึงมีข้อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ดังน้ี

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ตามมติท่ีประชุมฯ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเสนอขอปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้าน
บาทขึ้นไป

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 
๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

ปรับปรุงให้ชัดเจน
ขึ้นโดยมีสาระ
สำาคัญคงเดิม 

          คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป

          คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
กรณีโครงการท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำา
เสนอกระทรวงต่อไป

ปรับปรุงให้ชัดเจน
ขึ้นโดยมีสาระ
สำาคัญคงเดิม 

          การจัดหาท่ีหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้
เอง (  มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐  ,  ๐๐๐ บาท  )   โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด  ดังนี้

          การจัดหาท่ีหนว่ยงานสามารถดำาเนินการได้
เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด  ดังนี้

ปรับปรุงข้อความ

 (๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสำานักงานพืน้ฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกำาหนด ภายใต้เง่ือนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เคร่ือง/คน โดยเฉล่ีย ตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน  โดยไม่ขัด

(๑) เป็นการจัดหา (  ระบบคอมพิวเตอร์  
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   (CCTV) )   โดยการ  
ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปล่ียน หรือโดยนติิกรรมอ่ืนตาม 
พ  .  ร  .  บ  .  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ  .  ศ  .   ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ  .  ศ  .   

เพิ่มวงเงินการ
จัดหาตรงตาม
เกณฑ์ จาก
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เป็น
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)



- ๑๑ -

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ตามมติท่ีประชุมฯ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเสนอขอปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

แย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒๕๖๐ และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  )   ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ หรือ
หน่วยงานกลางอ่ืนกำาหนด  และมูลค่าโครงการ 
(  เฉพาะส่วนท่ีอยู่ในอำานาจการพิจารณาของ  
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  )  
ไม่เกิน ๕๐๐  ,  ๐๐๐ บาท      ภายใต้เง่ือนไขในการใช้
งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เคร่ือง/คน โดยเฉล่ีย 
ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน  โดย
ไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และ
ลักษณะการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามท่ีแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

กรณีไม่มีคุณสมบัติและราคามาตรฐาน  
ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานัก  -  
งบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอ่ืนกำาหนด ให้ใช้
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏบิัติ ตามท่ี ป  .  ป  .  ช  .   กำาหนด  

เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบตัิ
ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือ
ครุภัณฑ์เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงิน
ท่ีขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือ
ครุภัณฑ์เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงิน
ท่ีขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม 
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เช่ือมโยง/
สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอ่ืน

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม 
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เช่ือมโยง/
สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอ่ืน

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏบิัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)



- ๑๒ -

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ตามมติท่ีประชุมฯ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเสนอขอปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

(  ๖  )   กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และ  
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ท่ีมีระยะเวลาในการเช่า   
(  ท้ังต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  )   รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน   
ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซื้อ 
และมูลค่าของงานบริการท่ีรวมอยู่ในสินค้าท่ีเช่า
ไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น โดยโครงการมีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐๐  ,  ๐๐๐ บาท  

เพิ่มเร่ืองการเช่า
ระยะส้ัน ในวงเงิน
ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และท่ี
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (  มูลค่าไม่เกิน   
๑๐๐  ,  ๐๐๐ บาท  )   โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภาย
หลังส้ินสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบท่ีกำาหนด

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และท่ี
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวง
มหาดไทยทราบภายหลังส้ินสุดปีงบประมาณทันที 
ตามแบบท่ีกำาหนด

สาระสำาคัญ
คงเดิม

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นีต้ั้งแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๑๔. กำาหนดใหใ้ช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วนัท่ี …………………  ..  
๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ปรับปรุงวันท่ี

๔. ข้อเสนอ
คณะทำางานได้ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว เห็นควร

นำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ ๕.๒ ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า  และวาระที่ ๕.๓ การปรับปรุงหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง
เป็นเร่ืองเชิงนโยบาย ซึ่งขณะนี้มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกระทรวงมหาดไทย จึงขอ
ให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูลวาระที่ ๕.๒ และ ๕.๓ โดยขอเลื่อนการพิจารณาทั้ง ๒ วาระนี้ออกไปก่อน แล้วจึงพิจารณาใน
การประชุมคร้ังถัดไป

๒. เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว บางอย่างเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาเพียง ๑ -๒ ปี
ในขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำาหนดให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน ๕ ปี สำานักงบประมาณมีแนวทางการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณสำาหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ ปี  ดังนั้น
การจัดซื้ออาจทำาให้เสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่  จึงควรตั้งเป้าหมายใหม่เป็นการเช่าแทนการจัดซื้อ

๓. จากการที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว เมื่อหน่วยงานจะกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่ผู้ผลิต ไม่สามารถรู้รายละเอียดได้ทุกเคร่ือง จึงต้องให้ผู้แทน
บริษทัจัดทำาร่างคุณลักษณะพื้นฐานของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ แล้วมาปรับแก้ไขให้มีผู้สามารถเข้าแข่งขัน
ได้หลายราย  แต่บางครั้งผู้แทนบริษทัเสนอร่างข้อกำาหนดคุณลักษณะสิ่งของให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จำาหน่าย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๑)






