สรุ ปสาระสาคัญ จากการประชุ มคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
การประชุ มครั้งที่
วันทีป่ ระชุ ม
สาระสาคัญ

14/2556
29 สิ งหาคม 2556

1. รับทราบ ผังรายการไตรมาสที่ 4/2556
2. เห็นชอบ การจัดทางบประมาณของส่ วนสนับสนุ นกรรมการนโยบายประจาปี 2557 จานวนรวมทั้งสิ้ น
6,700,000 บาท
3. เห็นชอบ
ฝ่ ายบริ หารนาเสนอตารางแสดงรายการขออนุมตั ิดาเนินการในการจัดซื้ อจัดจ้าง “โครงการให้บริ การสิ่ ง
อานวยความสะดวกและการให้บริ การโครงข่าย ซึ่ งมีวงเงินเกิ น 50 ล้านบาท ตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 ดังนี้
ที่

เรื่ อง

อนุมตั โิ ดย
กก.บริ หาร

กก.นโยบาย

/

/

ลงนามในประกาศประกวดราคาหรื อหนังสือเชิญ
เสนอราคาด้ วยวิธีพิเศษ(ที่มีมลู ค่าเกิน 50 ล้ าน
บาท) ให้ ผอ.ส.ส.ท. เป็ นผู้ลงนาม
อนุมตั จิ ดั หาอุปกรณ์แต่ละโครงการที่มมึ ลู ค่าเกิน
50 ล้ าน
ลงนามในหนังสือสนองรับราคาโดยมอบให้ ผอ.
ส.ส.ท.เป็ นผู้ลงนาม (มูลค่าเกิน 50 ล้ านบาท)

/

/

/

/

/

/

6

ลงนามในสัญญา โดยมอบให้ ผอ.ส.ส.ท. เป็ นผู้ลง
นาม(สัญญาที่มีมลู ค่าเกิน 50 ล้ านบาท)

/

/

7

อนุมตั ใิ ช้ วิธีการดาเนินการในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
พิเศษและวิธีประกวด ราคา
การวินิจฉัย ชี ้ขาดการใดมิได้ กาหนดไว้ ในระเบียบ
และจาเป็ นต้ องยกเว้ นหรื อผ่อนผัน(ตามระเบียบ
ส.ส.ท.ว่าด้ วยการเป็ นต้ องยกเว้ นหรื อผ่อนผัน(ตาม
ระเบียบ ส.ส.ท.ว่าด้ วยการพัสดุ ข้ อ 4 )

/

/

/

/
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8

ขออนุมตั งิ บประมาณในการดาเนินการเกิน 50 ล้ าน
บาท(รวมทุกรายการสาหรับโครงการนี ้)
จัดหาพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ

ผอ.ส.ส.ท,

หมายเหตุ

/

ตามระเบียบพัสดุข้อ 12 วรรค 2 กาหนดว่าการ
อนุมตั เิ กิน 50 ลให้ เสนอต่อ กก.นโยบาย
ตามระบียบพัสดุข้อ 11 วรรค 3 กาหนดให้ เป็ น
อานาจของ ผอ.ส.ส.ท.ในการแต่งตังผอ.ส.ส.ท.เป็
้
น
ผู้ลงนาม
ตามระเบียบว่าด้ วยการพัสดุไม่ได้ กาหนดเรื่ องนี ้ไว้
จึงเห็นควรให้ กก.นโยบายมอบหมายให้ ผอ.ส.ส.ท.
เป็ นผู้ลงนาม
เสนอกก.บริ หาร เพื่อทราบและเสนอ กก.นโยบาย
เพื่ออนุมตั ติ ามระเบียบพัสดุ
ตามระเบียบว่าด้ วยการพัสดุไม่ได้ กาหนดเรื่ องนี ้ไว้
จึงขอให้ กก.นโยบาย มอบหมายให้ ผอ.ส.ส.ท.ลง
นามได้
ตามระเบียบว่าด้ วยการพัสดุไม่ได้ กาหนดเรื่ องนี ้ไว้
จึงขอให้ กก.นโยบาย มอบหมายให้ ผอ.ส.ส.ท.ลง
นามได้
แจ้ งเพื่อทราบว่าการดาเนินการโครงการนี ้จะจัดหา
ด้ วยวิธีอะไรบ้ าง
จึงเสนอขอให้ กก.นโยบายมอบหมายให้ ผอ.ส.ส.ท.
เป็ นผู้ดาเนินการแทน
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คณะกรรมการนโยบายมีมติดงั นี้
(1) กรณี ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 ไม่ได้กาหนดจานวนวันประกาศเชิ ญชวน
เสนอราคา และระยะเวลาในการยื่นประกวดราคานั้น เพื่ อป้ องกันการท าผิดกฎหมาย ให้ ส.ส.ท.
ดาเนิ นการตามระเบียบสานักนายกฯ โดยอนุ โลม คือ ให้มี กาหนดการประกาศเชิ ญชวนเสนอราคาไม่
น้อยกว่า 15 วัน และให้มีกาหนดระยะเวลาในการยืน่ ประกวดราคา 30 วัน
(2) การดาเนิ นการรายการ 1, 4, 7 และ 8 ให้ดาเนิ นไปตามขั้นตอนของระเบียบ คือ นาเรื่ องเข้าสู่
คณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาและนาเข้าสู่ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(3) การดาเนินการรายการที่ 2 และ 3 ให้ผอู ้ านวยการ ส.ส.ท. เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิ และให้รายงาน
ความก้าวหน้าให้คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ
(4) การดาเนิ นการรายการที่ 5 และ 6 ให้นาเข้าที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารเพื่ ออนุ มตั ิ และ
รายงานคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ ในกรณี เร่ งด่วน ให้แจ้งคณะกรรมการนโยบายและส่ งเอกสาร
ที่ถูกต้อง ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อนัดหมายการประชุมเพื่อพิจารณา
4. เห็ นชอบ แนวทางในการคัดเลื อกผูร้ ั บ รางวัล BOG Awards ที่ คณะกรรมการบริ หารเสนอ โดยให้
น้ าหนักเกณฑ์การให้รางวัล ดังนี้
(1) รางวัล ทีมข่าว หรื อ รายการที่โดดเด่นในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1.1) Rating น้ าหนักร้อยละ 50
(1.2) Impact น้ าหนักร้อยละ 25
(1.3) Team Spirit น้ าหนักร้อยละ 25
(2) ทีมงานสนับสนุน โดยพิจารณาจากการใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
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