- ร่าง รายงานการประชุมคณะทางานกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ศสป. ชั้น ๒ (วังไชยา)
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นางสาวมณฑา
๒. นายสุชาติ
๓. นายพุทธิพงษ์
๔. นายกฤษดา
๕. นางสาวมนนัทธ
๖. นายพิสิษฐ์
๗. นางเมธกา
๘. นายทศพล
๙. นายจิตติ
๑๐. นายนคร
๑๑. นางอินทิรา

เลี้ยงศิริ
ธานีรัตน์
ศัตรูพินาศ
โลศิริ
เทียนสวัสดิ์
เชื้อกิตติศักดิ์
แดงอาพล
ศรีเพ็ชรพันธุ์
หนูนัง
สาแก้ว
เมษะฆัต

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสุญากาญจน์ จันทะเสน
๒. นางสาวบุญเรือน
แย้มกลีบ

นวช.คพ.ชานาญการ (ศสป.)
นวช.คพ.ชานาญการพิเศษ (สน.บท.)
นวช.คพ.ชานาญการ (สน.มน.)
จพง.ปค. (สน.อส.)
นวช.คพ.ชานาญการ (สน.สก.)
นวช.คพ.ชานาญการ (ศสป.)
นวช.คพ.ชานาญการ (ศสป.)
นวช.คพ.ปฏิบัติการ (ศสป.)
นวช.คพ.ปฏิบัติการ (ศสป.)
นวช.คพ.ชานาญการ (ศสป.)
จพง.ธก.ชานาญงาน (ศสป.)

แทนหัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

จพง.ปค.ชานาญการ (ศสป.)
จพง.ปค.ชานาญการ (ลปค.)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวมณฑา เลี้ยงศิริ (แทนหัวหน้าคณะทางานฯ) กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ปค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ในระเบียบวาระเรื่องพิจารณา ที่ประชุมมีมติให้มีหนังสืออนุมัติจากคณะทางานฯ ในการตรวจสอบ
การแก้ไขเอกสารโครงการที่เข้าประชุมพิจารณากลั่นกรองพร้อมลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบ
ก่อนนาเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เอกสารจานวน ๕ หน้า โดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหาใด
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

/ระเบียบวาระที่ ๓ : ...

-๒ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอเพื่อตรวจสอบการปรับปรุง/แก้ไขเอกสารโครงการ
๕.๑. สน.บท. (สทร.) จานวน ๒ โครงการ ได้แก่
๕.๑.๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาทะเบียน
ประวัติและบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) สาหรับ
พื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙
งบประมาณทั้งโครงการ ๒๙,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยเป็นจานวนเงินส่วนที่เป็น
อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเสนอพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะ
เฉพาะและราคาในการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๗๑,๖๐๐.๐๐
บาท (=ยี่สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน=)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทางานฯ :
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินการปรับปรุง/แก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
คณะทางาน (นางสาวมนนัทธ เทียน
ผู้แทนเจ้าของโครงการ : นายสุชาติ
สวัสดิ์) มีข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้
ธานีรัตน์ (ผู้แทน สน.บท.) ชี้แจงได้
๑. ความแตกต่างอุปกรณ์จัดเก็บและ ดาเนินการปรับแก้เอกสารโครงการตาม
อ่านลายพิมพ์นิ้วมือ (finger printer
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนี้ครบทุกข้อ
scanner) กับเครื่องอ่านเขียนบัตรสมาร์ท เรียบร้อยแล้ว
การ์ดพร้อมจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลงชิพ
ที่ประชุม : ตรวจสอบแล้วครบถ้วน
(chip) และการบูรณาการใช้ร่วมกันของ
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เครื่องมืออ่านลายนิ้วมือที่จัดหาในโครงการ
๒. ความจาเป็นของการจัดซื้อ/จัดหา
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
ควรสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
ตามหัวข้อ “หมายเหตุ” ในส่วนท้ายเอกสาร
ข้อกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคณะ
ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๕๘
๓. ค่าติดตั้งคอมฯ และจานวนจุด
การติดตั้ง ควรเป็น ๖๖ จุด ไม่ใช้ค่าติดตั้ง
คอมฯ ๑๓๒ เครื่อง ในส่วนค่าขนส่งและค่า
ติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกาหนดในหัวข้อ
“ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา” ข้อ ๓
ในส่วนท้ายเอกสารข้อกาหนดเกณฑ์ราคา
กลางและคณะลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๕๘

/มติที่ประชุม : ...

-๓มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ปค. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
๕.๑.๒. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชาติไทย (กลุ่มชนกลุ่มน้อย) และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ณ สานัก
ทะเบียนอาเภอ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งโครงการ
๒๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยเป็นจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเสนอพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคาใน
การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๔๕,๖๐๐.๐๐ บาท (=ยี่สิบสอง
ล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน=)
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ปค. โดยมีการปรับแก้เอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทางานเช่นเดียวกับ
โครงการตามข้อ ๕.๑.๑ เรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการจัดหาคอมฯ ในแบบ
เดียวกัน แตกต่างเพียงจานวนกับสถานที่ติดตั้งเท่านั้น)
๕.๒. สน.อส. จานวน ๑ โครงการ ได้แก่ “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุ (อาคาร
โรงพิมพ์) (สาหรับเป็นคลังยุทธภัณฑ์สารอง)” งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘
งบประมาณทั้งโครงการ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยเป็นจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์/
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเสนอพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคาใน
การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๘๓๕,๙๒๐.๐๐ บาท (=แปดแสนสามหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยยี่สิบาทถ้วน=)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทางานฯ :
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินการปรับปรุง/แก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ
หัวหน้าคณะทางาน (นายธีรจิตร์ พิมพ์
ผู้แทนเจ้าของโครงการ : นายกฤษดา
ศิริ) มีข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้
โลศิริ (ผู้แทน สน.อส.) ชี้แจงการดาเนินการ
๑. ส่วนของราคารวม ท้ายตารางในกรณี ปรับแก้เอกสารโครงการตามข้อสังเกตและ
ไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะนี้ครบทุกข้อ เรียบร้อยแล้ว
สารสนเทศฯ ตามแบบ คกก.มท.๐๑ เป็นราคา
ที่ประชุม : ตรวจสอบแล้วครบถ้วนตาม
รวมซึ่งไม่บ่งบอกว่าเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนี้
แล้วหรือยังไม่รวม (อ้างอิงตามหมายเหตุข้อ ๓
ตามแบบดังกล่าว)
๒. รายการที่เสนอในส่วนที่เป็นอุปกรณ์
อื่นๆ มีบางรายการจัดเป็นส่วนหนึ่ง/ส่วนควบ
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรอยู่ในส่วนกรณีไม่
มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

/คณะทางาน...

-๔ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การดาเนินการปรับปรุง/แก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ
คณะทางาน (นายพิสิษฐ์ เชื้อกิตติศักดิ์)
ผู้แทนเจ้าของโครงการ : นายกฤษดา
มีข้อสังเกตในส่วนการคุณลักษณะเฉพาะของ โลศิริ (ผู้แทน สน.อส.) ชี้แจงการดาเนินการ
หน่วยเก็บข้อมูล (HDD) ควรเพิ่มเติม
ปรับแก้เอกสารโครงการตามข้อสังเกตและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะนี้เรียบร้อยแล้ว
อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ที่ประชุม : ตรวจสอบแล้วครบถ้วนตาม
ความทนทาน เป็นต้น รวมทั้งการรับประกัน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนี้
และการบริการแบบ on-site service
คณะทางาน (นายนคร สาแก้ว) มี
ผู้แทนเจ้าของโครงการ : นายกฤษดา
ข้อสังเกตเรื่องการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
โลศิริ (ผู้แทน สน.อส.) ชี้แจงการดาเนินการ
ของอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ที่ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ดี ปรับแก้เอกสารโครงการตามข้อสังเกตและ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าทั้งด้านราคาและ
ข้อเสนอแนะนี้เรียบร้อยแล้ว
การใช้งาน โดยควรให้เป็นแนวทางกาหนด
ที่ประชุม : ตรวจสอบแล้วมีการปรับแก้
คุณลักษณะให้ครอบคลุมทุกโครงการที่นาเสนอ /เพิ่มเติมเนื้อหาในเอกสาร สอดคล้องตาม
ในการพิจารณากลั่นกรองครั้งนี้และครั้งต่อไป เจตนารมณ์ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนี้
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ปค.
เพื่อโปรดทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

ลงชื่อ
(นางอินทิรา เมษะฆัต)
จพง.ธก.ชานาญงาน
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นายนคร สาแก้ว)
นวช.คพ.ชานาญการ
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

