แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลกั ษณะเป็นการเช่า
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๕)

แนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ

ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำา
เอาวิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า
ควรคำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ (๑) และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำาเอา
วิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควร
คำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถ
ใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอื่น ๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น
ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของ
สินค้านั้น (๒)

(๑) ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน
(๒) ปรับปรุงให้ชัดเจน
ขึ้นโดยมีสาระสำาคัญ
คงเดิม อ้างอิงตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔
...“สินค้า” หมายความ
ว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ
สิง่ ปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สนิ อืน่ ใด รวมทัง้
งานบริการทีร่ วมอยูใ่ น
สินค้านัน้ ด้วย แต่มลู ค่า
ของงานบริการต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าของสินค้า
นัน้ ...

(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถใช้
งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอื่น ๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบำารุงรักษา
ประเด็นที่ ๒ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ
อื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ทั้งนี้
การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต
โดยมีกำาหนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้
ซอฟต์แวร์ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการจัดหา

ประเด็นที่ ๒ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ปรับปรุงให้ชดั เจนขึ้น
ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ โดยมีสาระสำาคัญคงเดิม
อื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ มท./ส่วนราชการในสังกัด
มท./หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และจังหวัด
เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ทั้งนี้ การใช้รหัสผ่าน
เพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีกำาหนด
ระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ จึง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท./ส่วนราชการ
ในสังกัด มท./หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และ
จังหวัด ก่อนการจัดหา

ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เหมือนเดิม
ทุกประการ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณี
โครงการที่ม ีม ูล ค่า เกิน กว่า ๑๐ ล้า นบาท ให้ค ณะกรรมการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ข อง
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้
(๑) เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) โดยการซือ้ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง) ตามคุณสมบัตแิ ละราคามาตรฐานทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ กำาหนด
และมูลค่าโครงการ (เฉพาะส่วนทีอ่ ยูใ่ นอำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ )
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้เงือ่ นไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความ
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้
งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(๒) กรณีจดั หาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือครุภัณฑ์
เดิม ต้อ งผ่า นการใช้งานมาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า ๕ ปี (จัด หาได้ใ นวงเงิน ไม่ม ากกว่า เดิม และให้ว งเงินที่ข อ
ครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการ
เดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกำาหนด โดยไม่ขดั แย้งกับข้อปฏิบตั เิ พิม่ เติม ข้อแนะนำา
ประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(๖) กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีระยะเวลาในการเช่า
(ทัง้ ต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซือ้ และมูลค่า
ของงานบริการทีร่ วมอยูใ่ นสินค้าทีเ่ ช่าไม่สงู กว่ามูลค่าของสินค้านัน้ โดยโครงการมีมลู ค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
๓. ให้ผบู้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ) ลงนามในคำารับรอง แผนงาน/งาน/โครงการ
ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ
/๔. การพิจารณา...

-๒๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวง
ดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มกี ารประกาศกำาหนดได้
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มกี ำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน
๕. กรณีไม่มเี กณฑ์ราคากลางตามทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธกี ารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. คุณ ลัก ษณะเฉพาะของอุป กรณ์ร ะบบคอมพิว เตอร์ท ี่ขอความเห็นชอบจัด หา ต้อ งไม่เจาะจงระบุย ี่ห ้อ
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังนี้ คำาขอทีม่ ี
วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จดั ทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบคำาขอความเห็น
ชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการ
จัดหาฯ ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท
๘. โครงการทีเ่ สนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสือ่ สารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และ
ทัง้ นีต้ อ้ งพิจารณาถึงความซำ้าซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกบั การใช้งาน การบูรณาการ ระหว่าง
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น
๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ทีจ่ ะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จดั ส่งคำาขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจัดซื้อโดยไม่
ต้องของบประมาณประจำาปี
๑๐. ให้จดั ทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศ
หรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการทีเ่ ป็นการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้ การจัดทำาราคาค่าใช้จา่ ย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่ รงตามเกณฑ์ (ระบุชอ่ื
เกณฑ์/หน่วยงานทีป่ ระกาศกำาหนดเกณฑ์) กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์อน่ื ๆ โดยให้มกี าร
คำานวณค่าใช้จา่ ย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อืน่ ๆ ให้ชดั เจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month,
License เป็นต้น ทัง้ นี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบทีค่ ณะกรรมการฯ กำาหนด
๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด
รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
๑๓. ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และทีห่ น่วยงาน
สามารถดำาเนินการได้เอง โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นตี้ ั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
**************
หมายเหตุ ข้อ ๑, ๑๓ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑

หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงให้ชัดเจน
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขึน้ โดยมีสาระ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้าน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า สำาคัญคงเดิม
บาทขึ้นไป
๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
ปรับปรุงให้ชัดเจน
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขึน้ โดยมีสาระ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
สำาคัญคงเดิม
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี มี ลู ค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำา
เสนอกระทรวงต่อไป

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

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้ ปรับปรุงข้อความ
เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้

(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขัด
แย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ ตามทีแ่ นบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

(๑) เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) โดยการ
ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ กำาหนด
และมูลค่าโครงการ (เฉพาะส่วนที่อยู่ในอำานาจการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้
เงือ่ นไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครือ่ ง/คน
โดยเฉลีย่ ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
โดยไม่ขดั แย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และ
ลักษณะการใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ตามทีแ่ นบท้ายประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มวงเงินการ
จัดหาตรงตาม
เกณฑ์ จาก
๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป็น
๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐

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

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

เหมือนเดิม
ทุกประการ

-2หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑

หมายเหตุ

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มคี วามซำ้าซ้อน/เชือ่ มโยง/
สัมพันธ์กบั งานในภารกิจของหน่วยงานอืน่

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/
สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๖) กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่า
(ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน
ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซื้อ
และมูลค่าของงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้าที่เช่า
ไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น โดยโครงการมีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพิ่มเรื่องการเช่า
ระยะสั้น ในวงเงิน
ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ ๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และที่
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอ
๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวง
คณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภาย
มหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
ตามแบบทีก่ ำาหนด

สาระสำาคัญ
คงเดิม

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ปรับปรุงวันที่

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นตี้ ั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ปรับปรุง : มี.ค. ๒๕๖๒

กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
* คำ สั่งกระทรวงมห ดไทย ที่ ๔๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภ พันธ์ ๒๕๖๒
** คำ สั่งคณะกรรมก รบริห รและจัดห ระบบคอมพิวเตอร์ ของ มท.
ที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงห คม ๒๕๖๑ และ
ที่ ๔๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภ พันธ์ ๒๕๖๒
ส่วนร ชก รและรัฐวิส หกิจในสังกัด มท.
ที่ประสงค์จะจัดห ระบบคอมพิวเตอร์

คณะทำ ง นพิจ รณ กลั่นกรอง
โครงก รจัดห ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. **

คณะกรรมก รบริห รและจัดห
ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. *

กำ หนดคุณลักษณะท งวิช ก ร ท งเทคนิค
(TOR) TOR) ) ของโครงก รที่จะนำ เสนอ

รวบรวมโครงก รเพื่อนัดหม ย
พิจ รณ กลั่นกรอง

พิจ รณ ต มหลักเกณฑ์และแนวท งปฏิบัติ
มติที่ประชุม คกก.

จัดทำ ร ยง นก รจัดห ต มแบบ และ
ลงน มผู้ร ยง นโดยหน่วยง นเจ้ ของโครงก ร

CIO ของส่วนร ชก รและรัฐวิส หกิจในสังกัด มท.
ลงน มรับรองร ยง น

พิจ รณ ต มหลักเกณฑ์และแนวท งปฏิบัติ

ทบทวน

เห็นสมควร

ทบทวน

เห็นสมควร

CIO มท. ลงน มกำ กับท้ ยเอกส รร ยง น
ผลก รพิจ รณ ของ คกก. ของ มท.
ปมท. ลงน มในหนังสือนำ ส่ง

ปรับปรุงโครงก ร
นำ เสนอใหม่

เห็นชอบ

ถอนเรื่อง

แจ้งหน่วยง นให้
จัดห ได้

แจ้ง สงป.,ดศ.

ปรับปรุง : มี.ค. ๒๕๖๒

ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยง นประสงค์จะจัดห

ไม่เกิน

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบ ท
เกิน
ไม่เกิน

ตรงต มเกณฑ์ฯ
หน่วยง น
ม
ทุกร ยก ร เกณฑ์ตรงต
ฯ กระทรวง ในส่วนภูมิภ ค
ดิจิทัล
มีร ยก รที่
ไม่ตรงต มเกณฑ์ฯ
เช่
เกิน/ไม่เกิน ไม่เกิน เกิน/ไม่เกิน
๑ แสนบ ท
๓๐ วัน
เกิน

ปรับปรุง
โครงก ร
นำ เสนอใหม่

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยง น
ลงน ม

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยง น
ลงน ม

ชี้แจงโครงก รต่อ
คกก. ของจังหวัด
ต มที่ได้นัดหม ย

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของจังหวัด
ต มที่ได้นัดหม ย

คกก. ของจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ
คกก. ของ มท. พิจารณา

ไม่
เห็นชอบ
ปรับปรุง
โครงก ร
นำ เสนอใหม่

คกก.
ของจังหวัด
พิจ รณ
เห็นชอบ
CIO จังหวัดลงน ม
กำ กับท้ ยรายงานผล
การพิจารณาของ
คกก. ของจังหวัด

ตรงต ม ตรงต มเกณฑ์ฯ
เกณฑ์ฯ กระทรวง ทุกร ยก ร
ดิจิทัล
มีร ยก รที่
ไม่ตรงต มเกณฑ์ฯ
เช่
เกิน/ไม่เกิน ไม่เกิน เกิน/ไม่เกิน
๑ แสนบ ท
๓๐ วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามใน
หนังสือนำาส่ง (รายงานผลการพิจารณาของ
คกก. ของจังหวัด) ถึง
๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
๒. สำานักงบประมาณ

กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน
ไม่สามารถประชุม
ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้
ให้เสนอที่ประชุม
คกก. ของจังหวัดเพื่อทราบ
ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

เสนอเรื่องให้
CIO ของจังหวัด
ลงน ม

ไม่เกิน ๕
ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
กรณีไม่เกิน ๕ ล้ นบ ท

เกิน ๕ ล้ นบ ท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
กรณีเกิน ๕ ล้ นบ ท

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

ไม่
คกก.
คกก.
ของส่วนร ชก ร/รัฐวิส หกิจ เห็นชอบ ของส่วนร ชก ร/รัฐวิส หกิจ
พิจ รณ
พิจ รณ
ปรั
บ
ปรุ
ง
เห็นชอบ
เห็นชอบ
โครงก ร
นำ เสนอใหม่
CIO ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจลงนาม
กำ กับท้ ยรายงานผล
การพิจารณาของ
คกก. ของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ดำ เนินก รจัดห
ต มระเบียบพัสดุฯ
ร ยง นผลก รจัดห
ให้ มท. ทร บ
ต มแบบที่กำ หนด

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบ ท

ไม่เกิน

เกิน
ไม่เกิน

เกิน

เกิน

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยง น
ลงน ม

คกก.
ของจังหวัด
พิจ รณ
เห็นชอบ

หน่วยง น
ส่วนกล ง

เกิน

เกินกว่ ๑๐
เกิน ๕ ล้ นบ ท
ล้ นบ ท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
ต มแบบฟอร์ม
กรณีเกิน ๕ ล้ นบ ท
กรณีเกิน ๕ ล้ นบ ท

ไม่เกิน
๕ ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
กรณีไม่เกิน ๕ ล้ นบ ท

ไม่
เห็นชอบ

ตรวจสอบ
วงเงินเฉพ ะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เกินกว่ ๑๐
ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
กรณีเกิน ๕ ล้ นบ ท

คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ คกก. ของ มท. พิจารณา
กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถประชุม
ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้ ให้เสนอที่ประชุม
คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเพื่อทราบ
ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

ไม่
เห็นชอบ
ปรับปรุง
โครงก ร
นำ เสนอใหม่

หน.ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลงนามใน
หนังสือนำาส่ง (รายงานผลการพิจารณาของ
คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ถึง
๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
๒. สำานักงบประมาณ

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม
คกก. ของ มท.
พิจ รณ
เห็นชอบ
CIO มท. ลงน ม
กำ กับท้ ยรายงานผล
การพิจารณาของ
คกก. ของ มท.
ปมท. ลงนามในหนังสือนำาส่ง
(รายงานผลการพิจารณาของ
คกก. ของ มท.) ถึง
๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
๒. สำานักงบประมาณ

เกินกว่า ๑๐๐
ล้านบาทขึ้นไป
ดำ เนินก ร
ต มขั้นตอน
ก รขอคว มเห็นชอบ
ต่อกระทรวงดิจิทัลฯ
ดำ เนินก รจัดห
ต มระเบียบพัสดุฯ
ร ยง นผลก รจัดห
ให้กระทรวงดิจิทัลฯ
ทร บ

ไม่
เห็นชอบ
ปรับปรุง
โครงก ร
นำ เสนอใหม่

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ
*****************
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการ
(CIO) นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร)
ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมการปกครอง
กรรมการ
(CIO) นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) (CIO) แทน)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
(CIO) นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (CIO) แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมที่ดิน
กรรมการ
(CIO) นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ) (CIO) แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(CIO) นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (CIO) แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
(CIO) นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (CIO) แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
(CIO) นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น) (CIO) แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปานครหลวง
กรรมการ
(CIO) นางขนิษฐา ผลเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ
(CIO) นายพงศธร มหัทธนะสิน ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) (CIO) แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้านครหลวง
กรรมการ
(CIO) นายวีระสิทธิ์ โพธิปักขิย์ ผู้ตรวจการ) (CIO) แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรรมการ
(CIO) นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ขององค์การตลาด
กรรมการ
(CIO) นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)
๑๕. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
กรรมการ
(CIO) นางณัฐธยาน์ บัวชุม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ) (CIO) แทน)
๑๖. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.
กรรมการ
(CIO) นายสยาม อินทรสกุล ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ) (CIO) แทน)
๑๗. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท.
กรรมการ
(CIO) นายสมเกียรติ พงศ์เป็นสุข นิติกรชำานาญการพิเศษ) (CIO) แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-๒๑๘. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
กรรมการและเลขานุการ
(CIO) นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)
๑๙. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
(CIO) นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)
๒๐. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๒๑. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๒๒. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (CIO) ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่า
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๕. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. (CIO) ว่าง)

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเบญจะ แป้นนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายอมรเวช อุปถัมภากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. นายเอกพงศ์ ทองมาก
หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนฯ การประปาส่วนภูมิภาค
๔. นางสุทธิวรรณ มารัตน์
ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕. นางสาวอรุณวรรณ สิงห์ทองวรรณ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖. นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. นางนงนุช วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้อำานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง
๘. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์
นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙. นางสาวปิยะวดี วิจารณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. นางสาวณัฐิยา ตันติสุโชติ
นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นายอนวรรธ สงขกุล
รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นางพีรดา แต้เจริญไชย
นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๓. นายชนวีร์ เนินธิรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมที่ดิน
๑๔. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. ว่าที่ ร.ท. สมพงษ์ สมันเลาะ
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๑๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๖. นางนงนุช ขันแสง
รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๗. นายวสันต์ ชัยพร
ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๘. นางสาวจิตติมา วงศ์จิตติยานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ CBS2 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล
๑๙. นายสุทธิศักดิ์ อินทวดี
ที่ปรึกษาโครงการ CBS2 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล
๒๐. นายวีรุทย์ สัตบุษ
ที่ปรึกษาโครงการ CBS2 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล
๒๑. นางมาลินี วินิจสร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมที่ดิน
๒๒. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๓. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร
พนักงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ศสส. สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕. นางสาวปิยะนาต อังกินันทน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศสส. สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-๓เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ เรียนทีป่ ระชุมว่า
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ติดภารกิจไปราชการต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุมแทน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๒ โครงการ
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ กรมการปกครองมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๗/๒๔๗๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรือ่ ง การดำาเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ข องกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกรมการปกครองเสนอโครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและ
ปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฯ จังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวนเงิน ๘๓,๙๙๔,๐๐๐.- บาท
(CIO) แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วนั้น และที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข
รายละเอียดโครงการทำาให้จำานวนเงินโครงการเพิม่ ขึน้ เป็น จำานวนเงิน ๙๒,๐๗๔,๐๐๐.- บาท (CIO) เก้าสิบสองล้านเจ็ดหมืน่ สีพ่ นั บาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๘๔,๕๙๖,๕๐๐.- บาท (CIO) แปดสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ความละเอียดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
กรมการปกครอง สำานักการสอบสวนและนิติการ แจ้งว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการดำาเนินโครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัตกิ ารฯ จังหวัด
ขอนแก่น จำานวนเงิน ๘๓,๙๙๔,๐๐๐.- บาท (CIO) แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำาเป็นต้องดำาเนินโครงการ
ดังกล่าวตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งลักษณะของโครงการเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผูแ้ ทนกรมการปกครอง (CIO) นายวรวิทย์ จิรงั คสกุลเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ) เรียนทีป่ ระชุมว่า
โครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำานักการสอบสวนและนิติการ แต่วันนี้ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ติดภารกิจสำารวจพื้นที่ในการดำาเนินโครงการที่จังหวัดลำาพูน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปได้ดังนี้
๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการได้
พิจารณาโครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จำานวน ๒ โครงการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด
ลำาพูน และศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดหาเหมือนกัน มีเพียงบางรายการที่มีความแตกต่าง
เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมายในการดำาเนินการ
๒. เนื่องจากโครงการฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณลงเหลือ
๘๓,๙๙๔,๐๐๐.- บาท ซึง่ เท่ากับวงเงินงบประมาณของโครงการฯ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฯ จังหวัดลำาพูน (CIO) จงั หวัดลำาพูนไม่ถกู ปรับลด)
จึงมีความจำาเป็นต้องปรับเปลีย่ นโดยลดจำานวนชุดเครือ่ งนำาเข้าข้อมูลภาพหัวกระสุนปืนระบบสามมิตพิ ร้อมโปรแกรมการใช้งาน
(CIO) 3D Bullet Capture) D Bullet Capture) จากเดิมจำานวน ๓ ชุด ลดลงเหลือ ๒ ชุด โดยงบประมาณต่อหน่วยเท่าเดิม คุณลักษณะเฉพาะเหมือนกับ
ที่เคยเสนอคณะกรรมการ เมื่อปรับลดจำานวนชุดสแกนหัวกระสุนปืนแล้ว ยังมีวงเงินงบประมาณเหลือ จึงเพิ่มจำานวนชุด
เครื่องนำาเข้าข้อมูลภาพปลอกกระสุนปืนระบบสามมิตพิ ร้อมโปรแกรมการใช้งาน (CIO) 3D Bullet Capture) D Brass Capture) จากเดิมจำานวน ๑ ชุด
เพิม่ เป็น ๒ ชุด โดยงบประมาณต่อหน่วยเท่าเดิม คุณลักษณะเฉพาะเหมือนกับที่เคยเสนอคณะกรรมการ
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-๔ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วโครงการดังกล่าวถูกปรับลดวงเงินงบประมาณฯ
หน่วยงานต้องพิจารณาทบทวนว่าสามารถดำาเนินการตามข้อเสนอเดิมได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำาเนินการได้ ต้องปรับปรุง
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้างอย่างใด หรือปรับลดจำานวน หรือตัดรายการใดออก
๒. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ (CIO) จัดซื้อ/จัดจ้าง) ตามคุณลักษณะขั้นตำ่า (CIO) Minimum
Requirement) ภายในราคาทีก่ ำาหนด หน่วยงานสามารถกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิม่ เติมให้ตรงตามความต้องการได้ โดยต้อง
ไม่เกินราคาที่กำาหนด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำาคัญ ซึ่งโครงการนี้มีการปรับลดและเพิ่มจำานวนอุปกรณ์ที่จะจัดหา
จำานวน ๒ รายการ จึงต้องนำาเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งว่าสามารถดำาเนินการได้โดยมีประสิทธิภาพเท่าเดิม
๓. ให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป โดยจัดทำาตาราง
แสดงข้อมูลเดิมที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการ เปรียบเทียบกับข้อมูลในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ประชุม

ให้นำาวาระนี้เข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๒ แจ้งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) CCTV) ) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๓๐๗,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (CCTV) สามร้อยเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ของกรุงเทพมหานคร
ตามที่คณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้ป ระชุม ครั้งที่
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ของกรุงเทพมหานคร และให้นำาส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณาต่อไป ซึ่งกรุงเทพมหานครแจ้งว่าคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐมีมติ
ว่าไม่มีอำานาจในการพิจารณาเพราะโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน เมื่อ ได้รับการยืนยันจากแล้ว จะแจ้งยืนยัน
มติคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าได้รับหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐแจ้งว่า เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวใช้งบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายของประเทศ จึงไม่ใช่
โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน จึงไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่จะพิจารณา
(CIO) หนังสือกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๖/๗๒๘๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑) โดยอ้างถึง
ผลการหารือสำานักงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณประจำาปีของกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
ทีจ่ ดั ทำาขึน้ ตามนัยมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. ๒๕๒๘ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๙๗ สำาหรับเป็นงบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครว่า
งบประมาณประจำาปีของกรงเทพมหานครดังกล่าวไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายของประเทศ จึงไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน (CIO) รายละเอียด
แจ้งตามหนังสือสำานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๑๕๐๗๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ เรียนทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐมีขอ้ สังเกตว่าโครงการนีใ้ ช้งบประมาณรายจ่าย
ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายของประเทศ ไม่ใช่โครงการทีใ่ ช้งบประมาณแผ่นดิน จึงไม่อยู่
ในอำานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่จะพิจารณา แม้ไม่มีหน้าที่ แต่เมื่อหน่วยงานเสนอให้
พิจารณา คณะกรรมการชุดนี้กไ็ ด้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว เช่น การเดินสายใช้ งบประมาณสูงกว่าเทคโนโลยีไร้สาย
อาจไม่คมุ้ ค่าในการดำาเนินโครงการ นอกจากลงทุนสูงกว่าแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาซึ่งเป็นวงเงินที่สูงมาก
๒. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (CIO) นาวาตรี ดร.วุฒพิ งศ์ พงศ์สวุ รรณ) มีขอ้ สังเกตและเสนอแนะว่าปัจจุบนั รัฐบาล
มีนโยบายให้นำาสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้ดำาเนินการแล้ว กรุงเทพมหานครควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน
ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-๕๓. โครงการนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ
และให้นำาส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณาต่อไป เมื่อคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการนีไ้ ม่อยู่ในอำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งเสนอ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาโครงการเช่นกัน แต่เพื่อประโยชน์
ของทางราชการ เห็นควรนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประชุมวันนี้ แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ ดศ ๐๒๐๖/ว๑๑๐๒๕ ลงวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรือ่ ง ติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี มี ลู ค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึน้ ไป
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสัง คมได้แ จ้ง กระทรวงมหาดไทยให้จ ัดส่งรายงานผลการติดตาม
แผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงดิจิทัลฯ
ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๖/ว๑๑๐๒๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึน้ ไป ของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีจำานวน ๔ โครงการ (CIO) ๓ หน่วยงาน) ดังนี้
๑) กรมการปกครอง จำานวน ๒ โครงการ คือ
(CIO) ๑) โครงการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (CIO) Linkage Center)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๖๗๖,๐๐๐ บาท
(CIO) ๒) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำาตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (CIO) Smart Card
Reader) กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) กรมทีด่ ิน จำานวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๓,๑๑๐,๕๖๒,๐๐๐ บาท
๓) สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ คือ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วงเงินงบประมาณ ๒๓๗,๐๔๕,๘๐๐ บาท
จึงขอให้กรมการปกครองและกรมที่ดินแจ้งผลการดำาเนินงานโครงการตามข้อ ๑) และ ๒) ตามลำาดับ
(CIO) ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ ได้ที่ http://100m.mdes.go.th) โดยจัดส่งให้กระทรวงดิจทิ ัลฯ พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่
computer_mdes@mdes.go.th ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสำาเนาแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่มลี ักษณะเป็นการเช่า ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทำางานในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๖๑ แล้ว ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครัง้ ที่
๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้แจ้งทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ จำานวน ๓ ประเด็น (ความละเอียด
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕) ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-๖ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัตติ าม
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำาเอาวิธีการ
ซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควรคำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ
ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถใช้งาน
ได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไข
เล็กน้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบ
ปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกินกว่าราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบำารุงรักษา
ประเด็นที่ ๒ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสื่อ
การเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็นซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ทั้งนี้ การใช้รหัสผ่าน
เพือ่ เข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีกำาหนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ จึงต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการจัดหา
ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
๒. ข้อเท็จจริง
ตามพระราชบัญญัติก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
ในพระราชบัญญัตินี้ กำาหนดไว้ ดังนี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน 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
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสัง กัด กระทรวง
มหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า ดังนี้
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-๗มติที่ประชุม (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๕)

แนวทางปฏิบตั ิ (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ

ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำา
เอาวิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า
ควรคำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบตั ิตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ (๑) และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำาเอา
วิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควร
คำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถ
ใช้งานได้ดตี ลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอื่น ๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น
ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของ
สินค้านั้น (๒)

(๑) ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน
(๒) ปรับปรุงให้ชดั เจน
ขึ้นโดยมีสาระสำาคัญ
คงเดิม อ้างอิงตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔
...“สินค้า” หมายความ
ว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ
สิง่ ปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สนิ อืน่ ใด รวมทัง้
งานบริการทีร่ วมอยูใ่ น
สินค้านัน้ ด้วย แต่มลู ค่า
ของงานบริการต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าของสินค้า
นัน้ ...

(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถใช้
งานได้ดตี ลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอื่น ๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบำารุงรักษา
ประเด็นที่ ๒ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ
อื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ทั้งนี้
การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต
โดยมีกำาหนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้
ซอฟต์แวร์ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการจัดหา

ประเด็นที่ ๒ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น
ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ โดยมีสาระสำาคัญคงเดิม
อื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ มท./ส่วนราชการในสังกัด
มท./หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และจังหวัด
เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ทั้งนี้ การใช้รหัสผ่าน
เพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีกำาหนด
ระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ จึง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท./ส่วนราชการ
ในสังกัด มท./หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และ
จังหวัด ก่อนการจัดหา

ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เหมือนเดิม
ทุกประการ

-๘๔. ข้อเสนอ
คณะทำางานได้ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว เห็นควร
นำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ในการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไปก่อน โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
(CIO) ๑) ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บ ริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกระทรวง
มหาดไทยจึงขอให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูล โดยขอเลือ่ นการพิจารณาวาระนีอ้ อกไปก่อน แล้วจึงพิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไป
(CIO) ๒) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว บางอย่างเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาเพียง ๑ -๒ ปี
ในขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำาหนดให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน ๕ ปี สำานักงบประมาณมีแนวทางการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณสำาหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ ปี ดังนั้น
การจัดซื้ออาจทำาให้เสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ จึงควรตั้งเป้าหมายใหม่เป็นการเช่าแทนการจัดซื้อ
(CIO) ๓) จากการที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว เมื่อหน่วยงานจะกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่ผู้ผลิต ไม่สามารถรู้รายละเอียดได้ทุกเครื่อง จึงต้องให้ผู้แทน
บริษทั จัดทำาร่างคุณลักษณะพื้นฐานของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ แล้วมาปรับแก้ไขให้มีผู้สามารถเข้าแข่งขัน
ได้หลายราย แต่บางครั้งผู้แทนบริษัทเสนอร่างข้อกำาหนดคุณลักษณะสิ่งของให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จำาหน่าย
โดยบุคลากรภาครัฐไม่ทราบ เป็นผลให้การจัดหาครัง้ นัน้ ขัดต่อระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกำาหนด TO) R ว่าหน่วยงาน
ต้องการอะไร แล้วให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายมาเสนอ solution ซึ่งจะทำาให้งบประมาณในการจัดหาลดลง
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะทำางานเสนอ

๔.๒ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั กิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด โดยเพิ่มวงเงินเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองของคณะทำางานในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั กิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ให้หน่วยงานสามารถดำาเนินการ
จัดหาได้เอง (CIO) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิส าหกิจ และจัง หวัด เมื่อ การจัดหาดังกล่าวเป็น ไปตามเงื่อนไข ๕ ข้อ (CIO) หนังสือที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๔, ว๕๗๙๕,
๑๗๘๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๐, ว๔๓๐๑, ๑๑๓๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำาหนดไว้ดังนี้
...มาตรา ๕๖ (CIO) ๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง…
...(CIO) ช) กรณีอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง…
๒.๒ กฎกระทรวง กำาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ท ำาข้อตกลงเป็น หนัง สือ และวงเงิน การจัดซื้อ จัด จ้างในการแต่ง ตั้ง ผู้ต รวจรับ พัส ดุ พ .ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใน
ราชกิจจา-นุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
...ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มกี ารผลิต จำาหน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 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
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-๙ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มรี ายการทีเ่ ป็น “ค่าเช่า” และไม่มกี ารกำาหนดหลักเกณฑ์การคำานวณราคาค่าเช่าแต่อย่างใด ในขณะที่
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายการทีเ่ ป็น “ค่าเช่า” คือ ค่าเช่าระบบ
จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำาหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (CIO) Rack Data Center Co-location) และ
ค่าเช่าระบบ Cloud Server แต่ไม่มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การคำานวณราคาค่าเช่า
๒.๔ คณะทำางานได้ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๒.๔.๑ การเพิ่ม วงเงินจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการปรับปรุง
วงเงินให้สอดคล้องกับตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๔.๒ คณะกรรมการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ข องกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) โดย
คุณลักษณะที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว เป็นคุณลักษณะขั้นตำ่า (CIO) Minimum Requirement) ภายในราคาที่กำาหนด
ซึ่งในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นหน่วยจัดหาควรกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ
๒.๔.๓ การเพิม่ วงเงินการจัดหาทีห่ น่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ตอ้ งขอความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด อาจพบปัญหาความ
ซำ้าซ้อนในการพัฒนาระบบงานหรือฐานข้อมูล เนือ่ งจากวงเงินตำ่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่คอ่ ยมีการพัฒนาระบบ แต่ถา้ เพิม่ วงเงินเป็น
๕๐๐,๐๐๐ บาท อาจมีการพัฒนาระบบ หรือจัดหาอุปกรณ์ทม่ี คี ณ
ุ ลักษณะเกินความต้องการ (CIO) O) ver Requirement)
๒.๔.๔ เมือ่ การพัฒนาระบบไม่มรี าคาตามเกณฑ์ฯ ทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั ฯ ประกาศกำาหนด ต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนัน้ เพือ่ ลดปัญหาความซำ้าซ้อนในการพัฒนาระบบงานหรือฐานข้อมูล จึงควรใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ
(CIO) ๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน
๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และ
ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(CIO) ๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบ
หรือครุภัณฑ์เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (CIO) จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึง
การถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
(CIO) ๓) เป็นการจัด หาระบบคอมพิว เตอร์เพื่อ เพิ่มศัก ยภาพของระบบ ตามงาน/
แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(CIO) ๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(CIO) ๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด โดยไม่ขดั แย้งกับข้อปฏิบตั ิเพิ่มเติม ข้อแนะนำา
ประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามทีแ่ นบท้ายประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๒.๔.๕ การเพิ่มวงเงินเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท อาจเกิดการแยกโครงการ ๑ ล้านบาทออก
เป็น ๒ โครงการ แต่ถ้าวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องแยกถึง ๑๐ โครงการ ซึ่งจะแยกลำาบาก
๒.๔.๖ จากการพิจ ารณาโครงการที่ผ ่า นมาหลายโครงการ พบว่า ราคากลางและ
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 ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

- ๑๐ ๒.๔.๗ ปัญหาทีพ่ บมากในการจัดทำา TO) R คือ เขียนข้อกำาหนดความต้องการโดยอิงคุณลักษณะ
ไม่ได้องิ ประสิทธิภาพ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีใหม่ ก็จะมีปญั หาในการกำาหนดคุณลักษณะเพือ่ ให้เทคโนโลยีใหม่สามารถเข้า
แข่งขันได้ดว้ ย และบางครัง้ มีปญั หาว่าเทคโนโลยีใหม่ราคาสูงกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม แต่ถา้ ดูจากตัวหนังสือแล้วจะเห็นคล้ายกับว่ามี
คุณลักษณะเท่าเดิม หรือตัวเลขอาจจะลดลง ตัวอย่างเช่น Core เพิม่ ขึน้ แต่ Cache ลดลง เมือ่ เป็นบุคลากรด้าน IT จะมีความเข้าใจได้
ง่าย แต่กอ็ าจมีปญั หากับบุคลากรทีเ่ ป็น Non-IT ซึง่ เข้าใจเพียงว่า ตัวเลขมากกว่า ก็ตอ้ งดีกว่า หรือเวลาผ่านไป ราคาก็ตอ้ งลดลง ซึง่ ไม่จริง
เสมอไป ยังไม่รวมถึงอุปกรณ์สำาหรับระบบงานขนาดใหญ่แบบ Enterprise ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทต่ี อ้ งสัง่ ให้ผผู้ ลิตประกอบตามความต้องการ
ของหน่วยงาน ไม่มวี างจำาหน่ายทัว่ ไป ไม่สามารถหาราคาจากเว็บไซต์ได้ ประกอบกับอุปกรณ์เหล่านีจ้ ำาเป็นต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ
อันมีปจั จัยเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราทีม่ กี ารปรับขึน้ ลงในแต่ละช่วงเวลา เนือ่ งจากหน่วยงานไม่ใช่ผผู้ ลิต จึงไม่สามารถกำาหนดได้วา่
spec เท่าใดของเทคโนโลยีใหม่ เทียบได้กบั spec ในระดับใดของเทคโนโลยีเดิม
๓. ข้อพิจารณา
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จึงมีขอ้ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ที่เสนอขอปรับปรุงใหม่
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๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงให้ชดั เจน
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขึน้ โดยมีสาระ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้าน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า สำาคัญคงเดิม
บาทขึ้นไป
๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
ปรับปรุงให้ชดั เจน
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขึน้ โดยมีสาระ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
สำาคัญคงเดิม
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี มี ลู ค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำา
เสนอกระทรวงต่อไป

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

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้ ปรับปรุงข้อความ
เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้

(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสำานักงานพืน้ ฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขัด
แย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ ตามทีแ่ นบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

(๑) เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) โดยการ
ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ หรือ
หน่วยงานกลางอื่นกำาหนด และมูลค่าโครงการ
(เฉพาะส่วนที่อยู่ในอำานาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เพิ่มวงเงินการ
จัดหาตรงตาม
เกณฑ์ จาก
๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป็น
๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบตั ิ
ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๑ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ที่เสนอขอปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้เงือ่ นไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครือ่ ง/คน โดยเฉลีย่ ตามความ
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขดั แย้งกับข้อ
แนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งาน
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ตามทีแ่ นบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือ
ครุภัณฑ์เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงิน
ที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

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

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มคี วามซำ้าซ้อน/เชือ่ มโยง/
สัมพันธ์กบั งานในภารกิจของหน่วยงานอืน่

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/
สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๖) กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่า
(ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน
ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซื้อ
และมูลค่าของงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้าที่เช่า
ไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น โดยโครงการมีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพิ่มเรื่องการเช่า
ระยะสั้น ในวงเงิน
ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ ๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และที่
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอ
๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวง
คณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภาย
มหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
ตามแบบทีก่ ำาหนด

สาระสำาคัญ
คงเดิม

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นตี้ ั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ปรับปรุงวันที่

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ เป็นต้นไป

- ๑๒ ๔. ข้อเสนอ
คณะทำางานได้ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว เห็นควร
นำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไปก่อน โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับวาระที่ ๔ .๑
(CIO) ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า )
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. ให้ตัดข้อความใน ข้อ ๑. (CIO) ๑) จากเดิม “...ตามคุณสมบัตแิ ละราคามาตรฐานที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำาหนด และมูลค่าโครงการ ...” เปลี่ยนเป็น “...ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ กำาหนด และมูลค่าโครงการ ...”
เพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติซึ่งอาจตีความไม่เหมือนกันว่าหน่วยงานกลางคือหน่วยงานใดบ้าง
๒. หากมีการกำาหนดในภายหลังว่าให้หน่วยงานใดมีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ก็ให้ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะทำางานเสนอ โดยให้ตดั ข้อความ “หรือหน่วยงานกลางอื่น” ออก

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ที่ม ีมูลค่า เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จำานวน ๑ โครงการ คือ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปสำาหรับธุรกิจหลัก (CCTV) รซธ.) ตามแผนงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปสำาหรับธุรกิจหลัก
ระยะที่ ๒ และบูรณาการระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมวงเงินโครงการ ๕,๘๕๓,๑๑๔,๐๐๐.- บาท (CIO) หา้ พันแปดร้อยห้าสิบสามล้าน
หนึง่ แสนหนึง่ หมืน่ สีพ่ นั บาทถ้วน) ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒,๖๑๔,๐๘๕,๙๗๐.- บาท (CIO) สองพันหกร้อยสิบสีล่ า้ น
แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (CIO) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)
ในการประชุมคณะทำางาน ครัง้ ที่ ๙/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะทำางาน
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไขแบบ คกก.มท. ๐๑ ดังนี้
๑. ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่าบางรายการ (CIO) item) บริษทั ไม่เสนอราคาให้ จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบราคาได้ครบทุกบริษัท นั้น ให้พิจารณาทบทวนว่ารายการที่บริษัทไม่เสนอราคานั้นไปรวมอยู่ในรายการใด แล้ว
ปรับปรุงแบบ คกก.มท. ๐๑ โดยการยุบรวม item หรือใส่หมายเหตุว่าราคาบาง item ที่ไม่ปรากฏราคาเนื่องจากผู้เสนอราคา
ได้นำาไปรวมไว้ใน item ใด ทั้งนี้ ให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยว่าแต่ละ item (CIO) ที่ยุบรวมกัน) บริษัท
เสนอราคาแต่ละ item ย่อยอย่างไรด้วย
๒. ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่าผู้เสนอราคานำาเสนอเป็น solution ตามที่กำาหนดใน TO) R
แต่บางรายเสนอเพียงบางส่วน ไม่ได้เสนอครบตาม TO) R นั้น ให้ตดั คอลัมน์ของบริษัทที่เสนอ solution ไม่ครบตาม TO) R
ออกเพื่อให้การเปรียบเทียบราคาอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน
๓. รายการใดที่บริษัทเสนอยี่ห้อซำ้ากัน ให้เตรียมข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
ว่าตาม TO) R นั้น มีผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อที่สามารถเข้าแข่งขันได้ แต่ผู้เสนอราคาเสนอยี่ห้อซำ้ากัน
๔. รายการใดที่มีมูลค่าสูง ให้จัดเตรียมข้อมูล BO) Q เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย เช่น การคำานวณค่า license ของซอฟต์แวร์ การคำานวณค่าบำารุงรักษา เป็นต้น
๕. ตามที่หน่วยงานคำานวณค่าตอบแทนบุคลากรตามระเบียบกระทรวงการคลังนั้น ค่าใช้
จ่ายในส่วนนี้ตำ่ากว่าที่บริษัทเสนอราคา อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

- ๑๓ ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนชี้แจงที่ประชุมคณะทำางานว่าการคำานวณค่าตอบแทน
บุคลากรนั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง บริษัทอาจเสนอค่าตอบแทนโดยคิดราคาค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่าง
ประเทศ ทำาให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง แต่ กฟภ. พิจารณาแล้วโครงการนี้จะเป็นการจัดหาด้วยวิธี e-Bidding เพื่อให้เกิดการ
แข่งขัน เมื่อเสนอราคาแข่งกัน ราคาก็จะลดลง จึงมีความเห็นว่าจะสามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
สำาหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ กฟภ. จะดำาเนินการปรับแก้ไขและจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการต่อไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะทำางาน พร้อมทั้งจัดทำารายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมีอำานาจหน้าที่ใน
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท (CIO) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗) กรณี
โครงการของส่วนราชการและองค์การมหาชนที่ใช้งบประมาณแผ่นดินรวมถึงแหล่งเงินอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน
ซึง่ เป็นภาระทีร่ ฐั จะต้องตัง้ งบประมาณชดใช้ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี มี ลู ค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึน้ ไป เป็นอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (CIO) กระทรวงดิจิทัลฯ) (CIO) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๒. แม้วา่ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั กิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทป่ี ระกาศกำาหนดโดยกระทรวง
ดิจิทัลฯ จะกำาหนดให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจต้องมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ จึงควรมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
แต่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจะรับพิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบใน
หลักการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยจะพิจารณาเรื่องความซำ้าซ้อน การแบ่งปันทรัพยากร และการดำาเนินการ
ร่วมกันในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ นวัตกรรม ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๓. แม้ว่าคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยรับพิจารณาโครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในกรณีที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท แต่โครงการ
รซธ. ระยะที่ ๒ นี้เป็นโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการกำากับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
Super Board ซึ่งมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานคณะกรรมการ เพิื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
๔. คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางดำาเนินการ
โครงการ/วิธกี ารจัดหา เมือ่ หน่วยงานจัดทำารายละเอียดข้อกำาหนดความต้องการ (CIO) TO) R) ซึง่ มีรายละเอียดของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และรายละเอียดด้านเทคนิคอืน่ ๆ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยจึงจะพิจารณา
วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๔๗ เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณา
ทบทวนแล้ว ไม่ว่าจะซื้อหรือเช่า คณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยไม่
ทราบรายละเอียด ถ้าท่านไม่ทำาจะเกิดผลอย่างไร ระบบใช้งานไม่ได้เลยใช่หรือไม่ คนของท่านพร้อมดูแลระบบหรือไม่
๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและเสนอแนะว่าโครงการนี้
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา และจัดทำาคำาชี้แจงเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดนำาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป ดังนั้น ในวันนี้จึงไม่ควรต้องพิจารณารายละเอียดโครงการอีกครั้ง เนื่องจากในการประชุม
ครั้งที่แล้วก็ได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เมื่อหน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยไปพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่าการซื้อแทนการเช่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่า และเสนอโครงการไปยัง Super
Board แล้ว นั่นคือคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยหมดหน้าที่แล้ว เป็นอำานาจหน้าที่ของ Super Board ที่จะ
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

- ๑๔ พิจารณา หากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงการนี้ในวันนี้อีกครั้ง แล้วมีบางอย่างขัดแย้งกับการ
พิจารณาของ Super Board ก็จะต้องเสียเวลานับหนึ่งใหม่ไปเรื่อย ๆ สรุปได้ว่าการพิจารณาโครงการนี้ในวันนี้ เป็นการ
พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชุมคณะทำางาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบในหลักการแล้ว กฟภ. ก็จะนำาเสนอ Super Board ต่อไป เมื่อ Super Board พิจารณา
แล้ว ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือจัดทำาคำาชี้แจงเพิ่มเติม กฟภ. ก็ดำาเนินการตามมติที่ประชุมของ Super Board
โดยไม่ต้องนำากลับมาเสนอคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอีก
๖. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและเสนอแนะว่าในการ
ประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๑ เมือ่ วันศุกร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทีป่ ระชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการใหญ่ ๆ แล้ว การประชุม
ในวันนี้คงไม่มีใครเห็นแย้ง
มติที่ประชุม
เห็นควรให้หน่วยงานดำาเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำากับการจัดซื้อจัดจ้าง (CIO) Super
Board) และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ แนวทางปฏิบัติในการกำาหนดราคาอ้างอิงเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐ู๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศราย
ละเอียดข้อมูลราคากลางฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ตามคูม่ อื แนวทางการประกาศฯ หน้า ๑๕ ข้อ ๕.๔ กรณีใช้ราคาทีไ่ ด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ให้ระบุชอ่ื บริษทั ฯ ห้างหุน้ ส่วนหรือเว็บไซต์ทส่ี บื ราคา โดยไม่ตอ้ งระบุราคาของแต่ละรายทีไ่ ปสืบมา ทัง้ นี้ การสืบราคาจากท้องตลาด
ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย
เว้นแต่ กรณีมนี อ้ ยกว่า ๓ ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้ดำาเนินการ ดังนี้ ๕.๔.๑ กรณีการจัดหาทีม่ กี ารประกาศเชิญชวน
ให้ใช้เฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง ๕.๔.๒ กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาตามคู่มือแนวทางการประกาศฯ แล้วเห็นว่า ควรนำาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะทำางานเพื่อพิจารณาว่าจะต้องนำาแนวทางดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ด้วย
หรือไม่ อย่างไร ก่อนนำาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ในการประชุมคณะทำางาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะทำางานมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณากรอบ
วงเงินงบประมาณก่อนเข้าสูก่ ระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง เมือ่ หน่วยงานนำาไปจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่กระทรวง
ดิจิทัลฯ ประกาศกำาหนด ที่ให้สืบราคาจากท้องตลาดโดยใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง จึงมีความเห็นว่าควรใช้หลักเกณฑ์เดิม
ในการกำาหนดราคาอ้างอิง
๒. สำาหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการจัดทำา TO) R และราคากลางก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา นั้น ขอให้ผู้แทนไปหารือหน่วยงานก่อนว่าจะเกิด
ปัญหาหรือไม่ อย่างไร หากคณะกรรมการฯ จะอนุมตั ทิ ร่ี าคาตำ่าสุด ซึง่ ไม่เท่ากับทีห่ น่วยงานใช้ราคาเฉลีย่ ในกรณีมนี อ้ ยกว่า ๓ ราย
และจัดหาโดยการประกาศเชิญชวน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๑) – หลังการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

