
ระเบ�ยบวาระการประช�ม 
คณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย

คร� งท�!   5/ 2553 
           ว�นพฤห�สบด�ท�! 25 ม�นาคม 2553       เวลา  14.00 น. 

ณ  ห.องประช�ม 1  อาคารศาลาว0าการกระทรวงมหาดไทย   สป. มท. 
…………………………………………………………………

ระเบ�ยบวาระท�!   1         เร��องประธานแจ�งท��ประช�มทราบ

ระเบ�ยบวาระท�!   2         ร�บรองรายงานการประช�ม   คร��งท�� 4/2553   เม��อว�นท�� 16  ก�มภาพ�นธ' 2553
                                  ฝ)ายเลขาน�การฯ  ได�จ�ดส0งรายงานการประช�มให�คณะกรรมการฯ ท�กท0านพ4จารณา และให�แจ�ง
ความเห5นหร�อข�อแก�ไขกล�บภายในว�นท�� 10  ม�นาคม 2553 ซ8�งม�การประปานครหลวง   และการไฟฟ:าส0วนภ;ม4ภาค 
แจ�งขอแก�ไขรายละเอ�ยดในรายงานการประช�ม  ซ8�งฝ)ายเลขาน�การฯ ได�ด<าเน4นการแก�ไขเร�ยบร�อย  (เอกสารรายงาน 
การประช�มแนบท�าย)       

ระเบ�ยบวาระท�!   3         เร��องส�บเน��องจากการประช�มคณะกรรมการฯ  คร��งท�� 4/2553 

       3.1  แนวทางในการพ�ฒนาค0าบ<าร�งร�กษาอ�ปกรณ'โปรแกรมคอมพ4วเตอร'
                                         เลขาน�การคณะกรรมการฯ แจ�งให�ท��ประช�มทราบเร��องการพ�ฒนาค0าบ<าร�งร�กษาอ�ปกรณ'
โปรแกรมคอมพ4วเตอร' Software License  ท��ส<าน�กงบประมาณก<าหนดว0าควรต��งงบประมาณไว� ไม0เก4นร�อยละ 10 
ของท��งปQ  และ Software ต0างประเทศราคาประมาณร�อยละ 17 – 20 ของท��งปQ  ควรด<าเน4นการอย0างไร  

              ฝ)ายเลขาน�การฯ  (ศ;นย'เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร สป.) ได�ร�บแจ�งจากท��ปร8กษา
เฉพาะด�านการส��อสาร ของกระทรวงเทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร (นายว4น�ย  อย;0สบาย)  ว0าเร��องด�งกล0าว 
ได�น<าเข�าท��ประช�มคณะกรรมการจ�ดหาระบบคอมพ4วเตอร'ของร�ฐ  ในการประช�มคร��งท�� 3/2553  เม��อว�นศ�กร'ท�� 26 
ก�มภาพ�นธ' 2553  และคร��งท�� 4/2553  เม��อว�นศ�กร'ท�� 5 ม�นาคม 2553  ได�ความว0าคณะกรรมการฯ ของกระทรวง ICT 
ได�เช4ญบร4ษ�ท SAP (ประเทศไทย) จ<าก�ด  และบร4ษ�ท Oracle (ประเทศไทย) จ<าก�ด  มาเจรจาด�านราคาค0าบ<าร�งร�กษา
ซอฟต'แวร'  ซ8�งได�ร�บความร0วมม�อจากบร4ษ�ท Oracle (ประเทศไทย) จ<าก�ด  มาช��แจงเพ�ยงบร4ษ�ทฯ เด�ยว ซ8�งผ;�แทนของ 
บร4ษ�ท Oracle (ประเทศไทย) จ<าก�ด  ช��แจงว0าการให�บร4การบ<าร�งร�กษาในอ�ตราร�อยละ 22  ของราคาซ��อขายจะแบ0ง 
ออกเป`น 2 ส0วน  ของการให�บร4การแก�ไขปaญหาในอ�ตราร�อยละ 15 ของราคาซ��อขาย  และส0วนของการอ�พเกรด
ซอฟต'แวร'ในอ�ตราร�อยละ 7 ของส�ญญาซ��อขาย   ซ8�งมาตรฐานราคาน��จะใช�เหม�อนก�นท��วโลก  ซ8�งคณะกรรมการฯ 
ของกระทรวง ICT ให�ผ;�แทนของบร4ษ�ท Oracle  (ประเทศไทย) จ<าก�ด  ตรวจสอบรายละเอ�ยดของค0าบ<าร�งร�กษา 
ในอ�ตราร�อยละ 22 ว0าประกอบด�วยอะไรบ�าง  และสามารถขายให�หน0วยงานภาคร�ฐในราคาเด�ยวก�นได�หร�อไม0 
จ8งเร�ยนท��ประช�มเพ��อโปรดทราบ  
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      3.2  เร��องเกณฑ'ราคากลางและค�ณล�กษณะพ��นฐานคร�ภ�ณฑ'คอมพ4วเตอร'  ประจ<าปQงบประมาณ 
2553  คณะท<างานก<าหนดมาตรฐานและราคากลางอ�ปกรณ'คอมพ4วเตอร' ได�ม�การประช�มคร��งท�� 5/2553  เม��อว�นท�� 23 
ม�นาคม 2553   ในการปร�บปร�งปร�บเปล��ยนค�ณล�กษณะทางว4ชาการของเคร��องคอมพ4วเตอร'ใหม0   ท��งค�ณสมบ�ต4ทาง
ว4ชาการของกระทรวงมหาดไทย  และของกระทรวง ICT   เห5นว0าม�ความแตกต0างก�นอย;0มากพอสมควร  แต0ราคา 
เท0าก�น  ซ8�งต�องใช�เวลาในการเปร�ยบเท�ยบอ�กประมาณ 1 เด�อน  จ8งจะประกาศมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยได� 

                          ท��ประช�มจ8งม�มต4ให�ใช�เกณฑ'ราคากลางและค�ณล�กษณะพ��นฐานใหม0ของกระทรวง ICT 
ไปพลางก0อนโดยเร4�มใช�ต��งแต0 ว�นท�� 17 ก�มภาพ�นธ' 2553 ซ8�งเป`นว�นหล�งจากท��ปร8กษาเฉพาะด�านการส��อสารกระทรวง 
ICT  (นายว4น�ย  อย;0สบาย)  แจ�งให�ท��ประช�มทราบในว�นท�� 16 ก�มภาพ�นธ' 2553 ท��ผ0านมา  จ8งเร�ยนท��ประช�มเพ��อโปรด
พ4จารณา  

ระเบ�ยบวาระท�!   4    เร��องเพ��อทราบ             
                                  -  พ4จารณาร�บทราบโครงการจ�ดซ��อคอมพ4วเตอร'ของส0วนราชการและร�ฐว4สาหก4จ  ท��ม�ม;ลค0า 
ไม0เก4น 5  ล�านบาท รวม  14 โครงการ  (ส0วนราชการ  7 โครงการ   และร�ฐว4สาหก4จ  7 โครงการ)
หน0วยงานราชการ       จ<านวน  7  โครงการ

          กรมท�!ด�น จ<านวน 6 โครงการ
          4.1  โครงการจ�ดหาระบบคอมพ4วเตอร'ส<าหร�บเพ4�มประส4ทธ4ภาพ  การบร4การประชาชนของ

ส<าน�กงานท��ด4นจ�งหว�ดช�ยนาท  ส0วนแยกว�ดส4งห'  จ<านวนเง4น 162,000 บาท  (หน8�งแสนหกหม��นสองพ�นบาทถ�วน)
          4.2  โครงการจ�ดหาระบบคอมพ4วเตอร'เพ��อการบร4การประชาชน  ของส<าน�กงานท��ด4นจ�งหว�ด

กาฬส4นธ�'/สาขา/อ<าเภอ  จ<านวนเง4น 4,946,610 บาท  (ส��ล�านเก�าแสนส��หม��นหกพ�นหกร�อยส4บบาทถ�วน)
          4.3  โครงการจ�ดหาเคร��องไมโครคอมพ4วเตอร'เพ��อการบร4การประชาชน  ของส<าน�กงานท��ด4น

จ�งหว�ดและอ<าเภอ  ในพ��นท��จ�งหว�ดอ0างทอง  จ<านวนเง4น 327,600 บาท  (สามแสนสองหม��นเจ5ดพ�นหกร�อยบาทถ�วน) 
          4.4  โครงการจ�ดหาระบบคอมพ4วเตอร'เพ��อการบร4การประชาชน  ของส<าน�กงานท��ด4นจ�งหว�ด

ส�พรรณบ�ร�  สาขาและอ<าเภอ  จ<านวนเง4น 939,200 บาท  (เก�าแสนสามหม��นเก�าพ�นสองร�อยบาทถ�วน) 
          4.5 โครงการจ�ดหาคอมพ4วเตอร' Notebook   เพ��อรองร�บและสน�บสน�นภารก4จการตรวจ 

ราชการของผ;�ตรวจราชการ ส<าน�กตรวจราชการ จ<านวนเง4น 701,064 บาท (เจ5ดแสนหน8�งพ�นหกส4บส��บาทถ�วน)   
                                     4.6  โครงการจ�ดหาระบบคอมพ4วเตอร'เคร��องแม0ข0าย  เพ��อเพ4�มประส4ทธ4ภาพการบร4การ
ประชาชน  ของส<าน�กงานท��ด4นจ�งหว�ดนราธ4วาส จ<านวนเง4น 120,000 บาท  (หน8�งแสนสองหม��นบาทถ�วน) 

           

           ส1าน�กงานเทศบาลต1าบลบางเม2อง จ<านวน 1 โครงการ
          4.7 โครงการจ�ดซ��อเคร��องคอมพ4วเตอร'และอ�ปกรณ'พร�อมต4ดต��ง  จ<านวนเง4น 127,500 บาท 

(หน8�งแสนสองหม��นเจ5ดพ�นห�าร�อยบาทถ�วน)
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หน0วยงานร�ฐว�สาหก�จ       จ<านวน  7 โครงการ
                                        การไฟฟ5าส0วนภ7ม�ภาค จ<านวน  3 โครงการ
                          4.8  โครงการจ�ดหาเคร��องคอมพ4วเตอร' Notebook  ส<าหร�บใช�ปฏ4บ�ต4งานของกองหม�อแปลง
การไฟฟ:าส0วนภ;ม4ภาค  จ<านวนเง4น 48,000 บาท  (ส��หม��นแปดพ�นบาทถ�วน) 
                                       4.9  โครงการจ�ดหาเคร��อง Scanner  และเคร��องพ4มพ' Plotter  ทดแทนเคร��องเด4มท��หมดอาย�
การใช�งาน   ส<าหร�บใช�ปฏ4บ�ต4งานของการไฟฟ:าส0วนภ;ม4ภาค จ<านวนเง4น 1,560,000 บาท (หน8�งล�านห�าแสนหกหม��น
บาทถ�วน)                                                                                                                                                                   

                          4.10  โครงการจ�ดหาจอภาพคอมพ4วเตอร'  ทดแทนเคร��องเด4มท��ช<าร�ดส<าหร�บใช�ปฏ4บ�ต4งาน 
ของแผนกบ�ญช�และประมวลผล  การไฟฟ:าส0วนภ;ม4ภาคจ�งหว�ดพ�ทล�ง จ<านวนเง4น 8,786 บาท   (แปดพ�นเจ5ดร�อย 
แปดส4บหกบาทถ�วน)

                                              การประปาส0วนภ7ม�ภาค        จ<านวน  2 โครงการ
                                        4.11  โครงการจ�ดสรรเคร��องคอมพ4วเตอร'และอ�ปกรณ'ต0อพ0วงเพ��อสน�บสน�นการฝmกอบรม
ของพน�กงาน กปภ. จ<านวนเง4น 939,000 บาท  (เก�าแสนสามหม��นเก�าพ�นบาทถ�วน) 

4.12  โครงการปร�บปร�งส4ทธ4การใช�งานระบบงานทางธ�รก4จ (SAP)  จ<านวนเง4น 3,500,000 
บาท  (สามล�านห�าแสนบาทถ�วน)  
                                         

การไฟฟ5านครหลวง จ<านวน  1  โครงการ
4.13  โครงการจ�ดหาและต4ดต��งอ�ปกรณ' IP Network  Access  และอ�ปกรณ'ประกอบ 

เพ4�มเต4มในระบบปร�บปร�ง Security  ของการไฟฟ:านครหลวง  จ<านวนเง4น 473,200 บาท  (ส��แสนเจ5ดหม��นสามพ�น
สองร�อยบาทถ�วน)

  

องค�การตลาด จ<านวน  1  โครงการ
                                        4.14  โครงการการจ�ดหาเคร��องไมโครคอมพ4วเตอร'ส<าหร�บใช�ในการจ�ดเก5บข�อม;ล องค'การ
ตลาดส<าน�กงานใหญ0  แผนกธ�รการ  และแผนกบ�ญช�การเง4น ฯ  จ<านวนเง4น 371,000 บาท  (สามสนเจ5ดหม��นหน8�งพ�น
บาทถ�วน)

ระเบ�ยบวาระท�!   5   เร��องเพ��อพ4จารณา    
                                        โครงการจ�ดซ��อคอมพ4วเตอร'ของส0วนราชการและหน0วยงานร�ฐว4สาหก4จ ท��ม�ม;ลค0าเก4น 5 
ล�านบาท  ของส0วนราชการ  จ<านวน  2  โครงการ
                                       กรมป5องก�นและบรรเทาสาธารณภ�ย จ<านวน 2 โครงการ

            5.1 โครงการเช0าคอมพ4วเตอร'ล;กข0ายปQ 2554  (เพ4�มเต4ม  ทดแทน  และต0อเน��อง)  จ<านวนเง4น 
16,302,000บาท  (ส4บหกล�านสามแสนสองพ�นบาทถ�วน)
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            5.2  โครงการต4ดต��งระบบ Video Conference  จ<านวนเง4น  12,000,000 บาท  (ส4บสองล�าน
บาทถ�วน)

ระเบ�ยบวาระท�!   6                เร��องอ��น ๆ

.......................................................................


