
ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจดัหางาน  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -   

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒   

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน 
โดยใช้เงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินงบปกติ) 
1. จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส าหรับศูนย์ข้อมูลด้านการจัดหางาน 
2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน 
3. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปท างานและกลุ่มเสี่ยง                  

ที่จะลักลอบไปท างานต่างประเทศ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
 

  



 
 

แนวทางการประชุม 
คณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจดัหางาน 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน             
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  (เอกสารแนบ ๑) 

เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการจัดหางาน 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖2 วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยได้ด าเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะท างานฯ                
พิจาณาแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะท างานฯ ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  

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

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

…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………… 
/ระเบียบวาระท่ี ๓...  



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ                    
การใช้งาน วงเงินงบประมาณ 7,๕๒๐,๐00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)             
เลขานุการ    สืบเนื่องจากการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติ
ให้ทบทวนโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวฯ โดยให้ปรับลดจ านวนจาก 300 เครื่อง ทั่วประเทศ 
ให้คงเหลือเฉพาะหน่วยงานที่ไม่มีเครื่องใช้งานหรือช ารุดจนไม่สามารถซ่อมได้ และจัดท าตารางสรุปการใช้เครื่องพิมพ์
ใบอนุญาตท างานเพ่ิมเติม คงเหลือจ านวนเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตท างาน จ านวน ๑๘๘ เครื่อง ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายการ ดังนี้  
 

รายการ จ านวน ราคา:หน่วย ราคารวม 
เครื่องพิมพ์ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 1๘๘ ๔๐,๐๐๐ 7,๕๒๐,๐00 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 

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

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

 

/ระเบียบวาระท่ี ๔...  



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบปกติ) 

 ๔.๑ จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส าหรับศูนย์ข้อมูลด้านการจัดหางาน วงเงินงบประมาณ 
๑๗,๐๗๕,๐๘๕ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดหม่ืนห้าพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)  

เลขานุการ    เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์
แบบ  ที่เป็นมาตรฐานการให้บริการ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากระบบคลาวด์กลาง
ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมผู้ให้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการใช้งาน Data 
Center ทีม่ีเสถียรภาพสูง มีความปลอดภัย และใช้งานได้ตลอดเวลา  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ส าหรับศูนย์ข้อมูลด้านการจัดหางาน รองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากระบบคลาวด์กลางภาครัฐกล่าว 
รายการซอฟต์แวร์ดังนี้  

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวมทั้งสิ้น 

(บาท) 
1 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  1 ชุด 6,457,110 6,457,110 
2 ซอฟต์แวร์สนับสนุนการท างานโปรแกรมประยุกต์ 1 ชุด 4,661,550 4,661,550 
3 ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล  1 ชุด 5,956,425 5,956,425 

รวมทั้งสิ้น 17,075,085 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) 

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

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

 

/๔.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ…์ 

https://gdcc.onde.go.th/


 
 

 ๔.2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน วงเงิน
งบประมาณ ๖,๒๓๙,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)                          

เลขานุการ  ในปัจจุบันจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทั้งหมดที่ใช้งานในสังกัดกรมการจัดหางานมีจ านวนทั้งสิ้นดังนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน  จ านวนทั้งสิ้น 2,577    เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ใช้งานในปัจจุบัน  จ านวนทั้งสิ้น    830   เครื่อง 

และเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงไป) มีจ านวนมีจ านวนทั้งสิ้นดังนี้  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ   จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐    เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ที่เสื่อมสภาพ   จ านวนทั้งสิ้น    ๒๐๐   เครื่อง   

แต่เนื่องจากในชั้นกลั่นกรองการขอรับการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น ได้มีการปรับลดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
เสื่อมสภาพการใช้งานให้ทดแทนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และเพ่ิมการทดแทนเครื่องพิมพ์สี จ านวน ๗ เครื่อง  คงเหลือเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ที่ขอทดแทนรวมจ านวนทั้งสิ้นดังนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคา:หน่วย ราคารวม 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *  
(เกณฑ์หน้า 4 ข้อ 8) 

200 22,000 4,400,000 

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (เกณฑ์หน้า 23 ข้อ 69) 200 3,800 760,000 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า network 
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)    (เกณฑ์ หน้า 16 ข้อ 45) 

100 8,900 890,000 

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)    (เกณฑ์ หน้า 17 ข้อ 48) 

7 27,000 189,000 

รวมทั้งสิ้น ๖,๒๓๙,0๐๐ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔) 

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

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

 

/๔.๓ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์...  



 
 

 ๔.๓ โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปท างานและกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบ               
ไปท างานต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ ๘,๘๒๑,๒๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)             

เลขานุการ    สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน ตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนข้อ ๓ :        
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้เดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างถูกต้องมีศักดิ์ศรี และนโยบายส าคัญ              
ข้อที่ 10 : การให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านการพัฒนาระบบบริการประชาชน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ซึ่งเป็นการด าเนินตามภารกิจกรมการจัดหางาน โดยกองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน ในภารกิจการตรวจสอบผู้เดินทางโดยด่านตรวจคนหางาน โดยจะด าเนินการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือเป็นการตรวจสอบผู้เดินทางไปต่างประเทศ น าไปสู่     
การจัดการอย่างเป็นระบบลดขั้นตอนลดการใช้เอกสาร ลดระยะเวลา ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เข้าถึงข้อมูลที่
จ าเป็นอย่างฉับไว ทันสมัย โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดรายการ ดังนี้ 

รายการ จ านวน ราคา:หน่วย ราคารวม 
1.  ค่าพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไป

ต่างประเทศ (รองรับทั้งการใช้งานบน Desktop, Smart 
phone และ Tablet)  (เกณฑ์ค่าใช้จ่ายบุคคลากรพัฒนา
ระบบ กระทรวง DE) 

1 7,708,300 7,708,300 

2. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (เกณฑ์หน้า 7 ข้อ 14) 31 20,000 620,000 
3. ปากกาใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 31 4,000 124,000 
4. คียบ์อร์ดใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 31 5,900 182,900 
5.  ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ปี (ส าหรับการใช้งาน

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เดือนละ 500 บาท x 12 เดือน = 
6,000 บาท ต่อเครื่อง ต่อ 1 ปี) 

31 6,000 186,000 

รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘,๘๒๑,๒๐๐ 
รายละเอียดการจัดสรร ดังนี้ 
1) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางาน เพ่ือใช้ในการออกตรวจ/ปฏิบัติงาน โดยจัดสรรทั้งหมดดังนี้  
  - ด่านตรวจคนหางานอ่ืนๆ 23 ด่าน    จ านวน  23  เครื่อง    
  - ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง          จ านวน  2  เครื่อง    
  - ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ        จ านวน  4  เครื่อง    
  - ศูนย์ปราบปราม                           จ านวน  2  เครื่อง    
2)  เครื่องเก็บลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับคนหางานที่สัญญาจ้างส าหรับเดินทางไปท างานต่างประเทศ เมื่อเข้ารับการอบรม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕) 

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

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

/ระเบียบวาระท่ี ๕...  



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 

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

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