ระเบยบวาระการประชม
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เรองประธานแจงทประชมทราบ
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รบรองรายงานการประชม ครงท 4/2553 เมอวนท 16 กมภาพนธ' 2553
ฝ)ายเลขานการฯ ไดจดส0งรายงานการประชมใหคณะกรรมการฯ ทกท0านพ4จารณา และใหแจง
ความเห5นหรอขอแกไขกลบภายในวนท 10 มนาคม 2553 ซ8งมการประปานครหลวง และการไฟฟ:าส0วนภ;ม4ภาค
แจงขอแกไขรายละเอยดในรายงานการประชม ซ8งฝ)ายเลขานการฯ ไดด<าเน4นการแกไขเรยบรอย (เอกสารรายงาน
การประชมแนบทาย)
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เรองสบเนองจากการประชมคณะกรรมการฯ ครงท 4/2553

3.1 แนวทางในการพฒนาค0าบ<ารงรกษาอปกรณ'โปรแกรมคอมพ4วเตอร'
เลขานการคณะกรรมการฯ แจงใหทประชมทราบเรองการพฒนาค0าบ<ารงรกษาอปกรณ'
โปรแกรมคอมพ4วเตอร' Software License ทส<านกงบประมาณก<าหนดว0าควรตงงบประมาณไว ไม0เก4นรอยละ 10
ของทงปQ และ Software ต0างประเทศราคาประมาณรอยละ 17 – 20 ของทงปQ ควรด<าเน4นการอย0างไร
ฝ)ายเลขานการฯ (ศ;นย'เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สป.) ไดรบแจงจากทปร8กษา
เฉพาะดานการสอสาร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (นายว4นย อย;0สบาย) ว0าเรองดงกล0าว
ไดน<าเขาทประชมคณะกรรมการจดหาระบบคอมพ4วเตอร'ของรฐ ในการประชมครงท 3/2553 เมอวนศกร'ท 26
กมภาพนธ' 2553 และครงท 4/2553 เมอวนศกร'ท 5 มนาคม 2553 ไดความว0าคณะกรรมการฯ ของกระทรวง ICT
ไดเช4ญบร4ษท SAP (ประเทศไทย) จ<ากด และบร4ษท Oracle (ประเทศไทย) จ<ากด มาเจรจาดานราคาค0าบ<ารงรกษา
ซอฟต'แวร' ซ8งไดรบความร0วมมอจากบร4ษท Oracle (ประเทศไทย) จ<ากด มาชแจงเพยงบร4ษทฯ เดยว ซ8งผ;แทนของ
บร4ษท Oracle (ประเทศไทย) จ<ากด ชแจงว0าการใหบร4การบ<ารงรกษาในอตรารอยละ 22 ของราคาซอขายจะแบ0ง
ออกเป`น 2 ส0วน ของการใหบร4การแกไขปaญหาในอตรารอยละ 15 ของราคาซอขาย และส0วนของการอพเกรด
ซอฟต'แวร'ในอตรารอยละ 7 ของสญญาซอขาย ซ8งมาตรฐานราคานจะใชเหมอนกนทวโลก ซ8งคณะกรรมการฯ
ของกระทรวง ICT ใหผ;แทนของบร4ษท Oracle (ประเทศไทย) จ<ากด ตรวจสอบรายละเอยดของค0าบ<ารงรกษา
ในอตรารอยละ 22 ว0าประกอบดวยอะไรบาง และสามารถขายใหหน0วยงานภาครฐในราคาเดยวกนไดหรอไม0
จ8งเรยนทประชมเพอโปรดทราบ

-23.2 เรองเกณฑ'ราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑ'คอมพ4วเตอร' ประจ<าปQงบประมาณ
2553 คณะท<างานก<าหนดมาตรฐานและราคากลางอปกรณ'คอมพ4วเตอร' ไดมการประชมครงท 5/2553 เมอวนท 23
มนาคม 2553 ในการปรบปรงปรบเปลยนคณลกษณะทางว4ชาการของเครองคอมพ4วเตอร'ใหม0 ทงคณสมบต4ทาง
ว4ชาการของกระทรวงมหาดไทย และของกระทรวง ICT เห5นว0ามความแตกต0างกนอย;0มากพอสมควร แต0ราคา
เท0ากน ซ8งตองใชเวลาในการเปรยบเทยบอกประมาณ 1 เดอน จ8งจะประกาศมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยได
ทประชมจ8งมมต4ใหใชเกณฑ'ราคากลางและคณลกษณะพนฐานใหม0ของกระทรวง ICT
ไปพลางก0อนโดยเร4มใชตงแต0 วนท 17 กมภาพนธ' 2553 ซ8งเป`นวนหลงจากทปร8กษาเฉพาะดานการสอสารกระทรวง
ICT (นายว4นย อย;0สบาย) แจงใหทประชมทราบในวนท 16 กมภาพนธ' 2553 ทผ0านมา จ8งเรยนทประชมเพอโปรด
พ4จารณา
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เรองเพอทราบ
- พ4จารณารบทราบโครงการจดซอคอมพ4วเตอร'ของส0วนราชการและรฐว4สาหก4จ ทมม;ลค0า
ไม0เก4น 5 ลานบาท รวม 14 โครงการ (ส0วนราชการ 7 โครงการ และรฐว4สาหก4จ 7 โครงการ)
หน0วยงานราชการ จ<านวน 7 โครงการ
กรมท!ดน
จ<านวน 6 โครงการ
4.1 โครงการจดหาระบบคอมพ4วเตอร'ส<าหรบเพ4มประส4ทธ4ภาพ การบร4การประชาชนของ
ส<านกงานทด4นจงหวดชยนาท ส0วนแยกวดส4งห' จ<านวนเง4น 162,000 บาท (หน8งแสนหกหมนสองพนบาทถวน)
4.2 โครงการจดหาระบบคอมพ4วเตอร'เพอการบร4การประชาชน ของส<านกงานทด4นจงหวด
กาฬส4นธ'/สาขา/อ<าเภอ จ<านวนเง4น 4,946,610 บาท (สลานเกาแสนสหมนหกพนหกรอยส4บบาทถวน)
4.3 โครงการจดหาเครองไมโครคอมพ4วเตอร'เพอการบร4การประชาชน ของส<านกงานทด4น
จงหวดและอ<าเภอ ในพนทจงหวดอ0างทอง จ<านวนเง4น 327,600 บาท (สามแสนสองหมนเจ5ดพนหกรอยบาทถวน)
4.4 โครงการจดหาระบบคอมพ4วเตอร'เพอการบร4การประชาชน ของส<านกงานทด4นจงหวด
สพรรณบร สาขาและอ<าเภอ จ<านวนเง4น 939,200 บาท (เกาแสนสามหมนเกาพนสองรอยบาทถวน)
4.5 โครงการจดหาคอมพ4วเตอร' Notebook เพอรองรบและสนบสนนภารก4จการตรวจ
ราชการของผ;ตรวจราชการ ส<านกตรวจราชการ จ<านวนเง4น 701,064 บาท (เจ5ดแสนหน8งพนหกส4บสบาทถวน)
4.6 โครงการจดหาระบบคอมพ4วเตอร'เครองแม0ข0าย เพอเพ4มประส4ทธ4ภาพการบร4การ
ประชาชน ของส<านกงานทด4นจงหวดนราธ4วาส จ<านวนเง4น 120,000 บาท (หน8งแสนสองหมนบาทถวน)
ส1านกงานเทศบาลต1าบลบางเม2อง
จ<านวน 1 โครงการ
4.7 โครงการจดซอเครองคอมพ4วเตอร'และอปกรณ'พรอมต4ดตง จ<านวนเง4น 127,500 บาท
(หน8งแสนสองหมนเจ5ดพนหารอยบาทถวน)

-3หน0วยงานรฐวสาหกจ

จ<านวน 7 โครงการ
การไฟฟ5าส0วนภ7มภาค จ<านวน 3 โครงการ
4.8 โครงการจดหาเครองคอมพ4วเตอร' Notebook ส<าหรบใชปฏ4บต4งานของกองหมอแปลง
การไฟฟ:าส0วนภ;ม4ภาค จ<านวนเง4น 48,000 บาท (สหมนแปดพนบาทถวน)
4.9 โครงการจดหาเครอง Scanner และเครองพ4มพ' Plotter ทดแทนเครองเด4มทหมดอาย
การใชงาน ส<าหรบใชปฏ4บต4งานของการไฟฟ:าส0วนภ;ม4ภาค จ<านวนเง4น 1,560,000 บาท (หน8งลานหาแสนหกหมน
บาทถวน)
4.10 โครงการจดหาจอภาพคอมพ4วเตอร' ทดแทนเครองเด4มทช<ารดส<าหรบใชปฏ4บต4งาน
ของแผนกบญชและประมวลผล การไฟฟ:าส0วนภ;ม4ภาคจงหวดพทลง จ<านวนเง4น 8,786 บาท (แปดพนเจ5ดรอย
แปดส4บหกบาทถวน)
การประปาส0วนภ7มภาค
จ<านวน 2 โครงการ
4.11 โครงการจดสรรเครองคอมพ4วเตอร'และอปกรณ'ต0อพ0วงเพอสนบสนนการฝmกอบรม
ของพนกงาน กปภ. จ<านวนเง4น 939,000 บาท (เกาแสนสามหมนเกาพนบาทถวน)
4.12 โครงการปรบปรงส4ทธ4การใชงานระบบงานทางธรก4จ (SAP) จ<านวนเง4น 3,500,000
บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)
การไฟฟ5านครหลวง จ<านวน 1 โครงการ
4.13 โครงการจดหาและต4ดตงอปกรณ' IP Network Access และอปกรณ'ประกอบ
เพ4มเต4มในระบบปรบปรง Security ของการไฟฟ:านครหลวง จ<านวนเง4น 473,200 บาท (สแสนเจ5ดหมนสามพน
สองรอยบาทถวน)
องคการตลาด
จ<านวน 1 โครงการ
4.14 โครงการการจดหาเครองไมโครคอมพ4วเตอร'ส<าหรบใชในการจดเก5บขอม;ล องค'การ
ตลาดส<านกงานใหญ0 แผนกธรการ และแผนกบญชการเง4น ฯ จ<านวนเง4น 371,000 บาท (สามสนเจ5ดหมนหน8งพน
บาทถวน)
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เรองเพอพ4จารณา
โครงการจดซอคอมพ4วเตอร'ของส0วนราชการและหน0วยงานรฐว4สาหก4จ ทมม;ลค0าเก4น 5
ลานบาท ของส0วนราชการ จ<านวน 2 โครงการ
กรมป5องกนและบรรเทาสาธารณภย
จ<านวน 2 โครงการ
5.1 โครงการเช0าคอมพ4วเตอร'ล;กข0ายปQ 2554 (เพ4มเต4ม ทดแทน และต0อเนอง) จ<านวนเง4น
16,302,000บาท (ส4บหกลานสามแสนสองพนบาทถวน)

-45.2 โครงการต4ดตงระบบ Video Conference จ<านวนเง4น 12,000,000 บาท (ส4บสองลาน
บาทถวน)
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เรองอน ๆ

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

