
ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖3 

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา 09.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจดัหางาน  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
3.๑ แก้ไขหลักเกณฑ์การประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

ตามมติที่ประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 
3.2 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1๒ พฤษภาคม 256๓ สามารถดาว์นโหลดได้ที่ 
https://www.mdes.go.th 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ของกอง

บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท 
๔.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้า -ออก

ประเทศของแรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ และข้อมูลการตรวจลงตราวีซ่าของคน
ต่างด้าว งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ (Video Conference) 
งบประมาณ ๑,๔๑๒,๒๐๐ บาท 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 

  



 
 

แนวทางการประชุม 
คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖3 

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา 09.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจดัหางาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน             
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ๒๕๖๓  (เอกสารแนบ ๑) 

เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการจัดหางาน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ๒๕๖๓ โดยได้ด าเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะท างานฯ พิจาณาแล้ว 
เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งคณะท างานฯ ได้มีการแก้ไขรายงานการประชุม รายละเอียดดังนี้  

- แก้ไขหน้า ๖  
นายวิภาค  โพธิ์จ าเริญ ทุกปีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการส ารวจเครื่องที่เสื่อมสภาพที่ต้องทดแทน
ทุกปี และได้จัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับเครื่องทดแทนแล้วให้จัดจ าหน่ายขายทอดตลาด แต่กรณีมีความ
จ าเป็นที่ต้องใช้งานเครื่องที่เสื่อมสภาพ ขอแก้ไขข้อความจากเดิม “ขอให้มีหนังสือรายงานมายังศูนย์เทคโนฯ เพ่ือที่จะ
ได้ตัดออกจากรายการเครื่องที่ต้องบ ารุงรักษา (MA)” เปลี่ยนเป็น  “เนื่องจากไม่เพียงพอหากช ารุดเสียหายจะเบิก
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากทางราชการไม่ได้” 

ที่ประชุม    ............................................................................................................................. .............................. 
………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..…………………………… 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................................................. ....... 
…..……………………………..…………………………………………………………………………..………….……..…………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

 3.๑ แก้ไขหลักเกณฑ์การประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
ตามมติที่ประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 

เลขานุการ   สืบเนื่องจากการประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓           
ที่ประชุมได้แก้ไขหลักเกณฑ์การประชุมให้มีความชัดเจน จ านวน ๒ ข้อ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากผู้มีอ านาจแล้ว 
และโครงการที่เสนอของบประมาณประจ าปี  

 

/(๒) โครงการที่มูลค่า... 



 
 

(๒) โครงการที่มูลค่าตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งต้องจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด
ด้ าน เทคนิ คอย่ า ง รอบด้ าน   ส่ วน โคร งการที่ มี มู ล ค่ า ไม่ ถึ ง  ๒  ล้ านบาท                           
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เครื่องพิมพ์ 
สแกนเนอร์ และเครื่องส ารองไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท/หน่วย/ครั้ง 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ 
สมควรกระจายอ านาจให้คณะกรรมการ CIO ระดับกรม พิจารณาด าเนินการด้วย
ความรับผิดชอบต่อไป และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวงแรงงานเพ่ือทราบ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 

มติที่ประชุม     …………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 

 3.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 1๒ พฤษภาคม 256๓  
เลขานุการ   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่  1๒ พฤษภาคม 256๓ สามารถดาว์น โหลดได้ที่  
https://www.mdes.go.th เพ่ือใช้ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ มีความชัดเจน โปร่งใส      
และตรวจสอบได้ ตามความเห็นชอบของส านักงบประมาณส าหรับการก าหนดเงินงบประมาณ ในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารแนบเกณฑ์ราคากลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

มติที่ประชุม     …………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที) ของ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เลขานุการ    กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้จัดท ารายละเอียดการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี ส าหรับใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการคนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้ 
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  
                     ราคาเครื่องละ ๒๗,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์กระทรวง DE  หน้า ๑๗ ข้อ ๔๘) 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) 

ที่ประชุม     ............................................................................................................................. ................................... 

มติที่ประชุม     …………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
/๔.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ…์ 



 
 

 ๔.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้า - ออก
ประเทศของแรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ และข้อมูลการตรวจลงตราวีซ่าของคนต่างด้าว วงเงิน
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

เลขานุการ       กรมการจัดหางานมีความประสงค์จะเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้า -ออกประเทศ  
ของแรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในประเทศ ส าหรับใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
ประวัติ การ ไปท างานและเดินทางกลับ  เ พ่ือให้ความช่ วย เหลือกรณี เกิดภัย พิบัติ  การหางานให้ท า  
เมื่อเดินทางกลับประเทศ หรือการรับสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมถึงต้องการเชื่อมโยงข้อมูล  
การตรวจลงตราวีซ่าของคนต่างด้าวที่มาขอรับใบอนุญาตการท างานในราชอาณาจักร ผ่านหน่วยงาน 
ของกรมการจัดหางานและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ทั่วประเทศ  
            ในการนี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องท าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน แต่เนื่องจากส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานไม่มี เครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับใช้ ในการจัดท าระบบ 
จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวน ราคา:หน่วย ราคารวม 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  2 350,000 700,000 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔) 

ที่ประชุม     ............................................................................................................................. ................................... 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 

มติที่ประชุม     …………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 

 ๔.๓ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ (Video Conference) 
วงเงินงบประมาณ ๑,๔๑๒,๒๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

เลขานุการ      เพ่ือให้กรมการจัดหางานมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ (Video 
Conference) โดยผู้บริหารและหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคสามารถประชุมมอบนโยบาย สั่งการ และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์    
จึงจัดท าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ (Video Conference) ภายในวงเงินจ านวน
ทั้งสิ้น 1,412,200 บาท โดยใช้งบเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดรายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  
 

/รายการ... 



 
 

รายการ จ านวน 
ราคา/

หน่วย/ชุด 
ราคารวม 
(บาท) 

เกณฑ์ 
ICT 

ไม่มีใน
เกณฑ์ ICT 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ถ่ายทอดการประชุม 

2 73,000 146,000  

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 2 3,800 7,600  

3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ห้อง
ประชุม ชั้น 10 

1 42,500 42,500  

4. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ห้อง
ประชุม ชั้น 14) 

1 27,700 27,700  

5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ศทส.) 1 27,700 27,700  

6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ศทส.) 2 51,000 102,000  

7.  ไมโครโฟน  126 700 88,200  

8. กล้องเว็บแคม  126 5,100 642,600  

9. ล าโพงส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  126 1,650 207,900  

รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,412,200 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕) 

ที่ประชุม      ............................................................................................................................. ................................. 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 

มติที่ประชุม     …………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุม      ............................................................................................................................. ................................... 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 

มติที่ประชุม…………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
 
 

***-----------------------------------------------*** 


