
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้เข้าประชุม
1. นายจรินทร ์ จักกะพาก ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รองประธานคณะกรรมการ

ของกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประชุม
2. พลเอก ดร.วิชติ  สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วฒิุพงศ์ พงศ์สวุรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกฤษ  มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายยศวีร์  สารวิงศ์จันทร์ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำานักงานรัฐบาลอิเลกกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

6. นายศุภลักษณ์  ปรีตเิขมรัตน์ เจา้พนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
กรมการปกครอง

7. นายอดิศร  สุทธเิลิศ ผู้อำานวยการกลุมมพัฒนาระบบสารสนเทศ กรรมการ
กรมการพัฒนาชุมชน

8. นางสพุรรณี  เกิดสุวรรณ์ ผู้อำานวยการสมวนสารสนเทศ กรรมการ
กรมที่ดิน

9. นายศุภภิมิตร เปารกิ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. นายชานน  วาสกิศิริ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิิน กรรมการ
กรมสมงเสริมการปกครองท้องถ่ิิน

11. นางสาวปริยาตร  ซาลิมี นักทรพัยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กรรมการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

12. นายวุฒินันท์  สิลมฐั ผู้ชมวยผูว้มาการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
การประปานครหลวง

13. นายนิวัตร  สถิิตกาญจนะ ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
การประปาสมวนภูมิภาค

14. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้ตรวจการ กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง

15. นายกิตตณิัฎฐ์  ปัญจสริิเลิศ ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๒ ดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
การไฟฟ้าสมวนภูมิภาค

16. นางสาวปารชิาต ิ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
 องค์การตลาด

17. นางสาวมานิดา  จินดามาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
สำานักนโยบายและแผน สป.มท.

18. นายชวลิต จรสัตระกูล ผู้อำานวยการสมวนอำานวยการ กรรมการ
 สำานักพฒันาและสมงเสริมการบริหารราชการจงัหวัด สป.มท.
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19. นายแมนรินทร�ตน�  รินทร�ตนส*คนธ� ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ4านวยการินทรศ�นย�เทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร สป.มท. กรินทรรินทรมการินทรและเลขาน*การินทร
20. นายทองส
น  ส�ตยาพ�นธ*� ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ4านวยการินทรส?วนย*ทธศาสตรินทร�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร กรินทรรินทรมการินทรและ

 ศ�นย�เทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?วยเลขาน*การินทร
21. นางบ*ษรินทราค�ม  หว�งศ
รินทร
จ
ตรินทร น�กว
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าการินทรคอมพ
วเตอรินทร�ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈4านาญการินทรพ
เศษ กรินทรรินทรมการินทรและ

ศ�นย�เทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?วยเลขาน*การินทร
22. นางสาววรินทรรินทรณภา  ข�นต
สมบ�รินทรณ� น�กว
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าการินทรคอมพ
วเตอรินทร�ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈4านาญการินทรพ
เศษ กรินทรรินทรมการินทรและ

ศ�นย�เทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?วยเลขาน*การินทร
23. นางก�นท
มา  กล
(นพ�นธ*� น�กว
เครินทราะห�นโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈4านาญการินทร กรินทรรินทรมการินทรและ

ศ�นย�เทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?วยเลขาน*การินทร
24. นางสาวว
ไลภรินทรณ�  ศรินทร�ไพศาล น�กว
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าการินทรคอมพ
วเตอรินทร�ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈4านาญการินทร กรินทรรินทรมการินทรและ

 ศ�นย�เทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?วยเลขาน*การินทร
25. นางส*ณ�ย�  ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�ปรินทร�ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈า เจ�าพน�กงานธ*รินทรการินทร ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈4านาญงาน กรินทรรินทรมการินทรและ

ศ�นย�เทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?วยเลขาน*การินทร
ผ1+ไม-มาประชุม
คณะกรรมกา
ม (ต
ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทราชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈การินทร)
1. นายว
บ�ลย�  สงวนพงศ� ปล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรกรินทระทรินทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรไทย ปรินทระธานคณะกรินทรรินทรมการินทร
2. นายส*ธ�  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��เจรินทร
ญชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈นะชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�ย ศ�นย�เทคโนโลย�อ
เล6กทรินทรอน
กส�และคอมพ
วเตอรินทร�แห?งชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าต
 กรินทรรินทรมการินทรผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรินทรงค*ณว*ฒิ�����ÿl�������6�com.sun.star.i18n.Translite
 
3. รินทรศ.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทร.ธนารินทร�กษ� ธ�รินทระม�(นคง ห�วหน�าภาคว
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าเทคโนโลย�สารินทรสนเทศฯ กรินทรรินทรมการินทรผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรินทรงค*ณว*ฒิ�����ÿl�������6�com.sun.star.i18n.Translite


สถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ���าบ�นเทคโนโลย�นานาชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าต
ส
รินทร
นธรินทร
4. นางนพวรินทรรินทรณ  ปรินทระคองศ
ลปN น�กว
เครินทราะห�นโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈4านาญการินทร กรินทรรินทรมการินทรและ

ศ�นย�เทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?วยเลขาน*การินทร
ผ1+เข+าร-วมประชุม
คณะกรรมกา
ม 
1. นายรินทร
ปอง  ก�ลต
วาณ
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈ย� ครินทร�โรินทรงเรินทร�ยนส
รินทร
นธรินทรรินทราชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈ว
ทยาล�ย  จ.นครินทรปฐม
2. นางน
ล*บล  เดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈เกต* ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ4านวยการินทรกองแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนและงบปรินทระมาณ รินทรก.ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสอ.กองการินทรศ3กษาฯ อบจ.นครินทรปฐม
3. นางสาวส*ภาวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�  เก�าล
Oม น�กว
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าการินทรศ3กษา อบจ.นครินทรปฐม
4. นางนงล�กษณ�  ปHญญุเบกษา	ปลัด อบจ.*เบกษา ปล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร อบจ.อ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ���� อบจ.อ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����
5. นายมนต�ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�ย  ปาณธ�ป ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ4านวยการินทรโรินทรงเรินทร�ยนอ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทร*ณ�  จ.อ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����
6. นายธ�รินทระย*ทธ  เกต*ม� ครินทร�โรินทรงเรินทร�ยนอ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทร*ณ�  จ.อ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����
7. นายดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร4ารินทรงค�  ทองศรินทร� รินทรองปล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร อบจ.อ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ���� อบจ.อ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����
8. นายเอนก  อ?วมแจง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสอ.กองการินทรศ3กษาฯ อบจ.อ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����
9. นางสาวปQยะอาภา  เยาวรินทร�ตน� น�กว
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าการินทรศ3กษา อบจ.อ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����
10. นายปรินทร�ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈า  ทองส
ทธ
R เจ�าหน�าท�(คอมพ
วเตอรินทร� อบจ.นครินทรปฐม
11. นางส*ทธ
วรินทรรินทรณ  มารินทร�ตน� น�กรินทระบบงานคอมพ
วเตอรินทร� ๙ การินทรไฟฟBาส?วนภ�ม
ภาค
12. นางณ�ฐกา  โกศลสมบ�ต
 ห�วหน�าแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนกสน�บสน*นการินทรปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
การินทร การินทรไฟฟBาส?วนภ�ม
ภาค
13. นายอ�คคณ�ฐ  ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�ยโตษะ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?วยห�วหน�าแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนกสน�บสน*นการินทรปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
การินทร การินทรไฟฟBาส?วนภ�ม
ภาค
14. นางสาวสปQตา จ
ตตส
นนวา น�กปรินทระมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลข�อม�ล ๗ การินทรไฟฟBานครินทรหลวง
15. นายโสฬส  ส*ขานนท�สว�สดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
R น�กปรินทระมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลข�อม�ล ๖ การินทรไฟฟBานครินทรหลวง
16. นายมาโนชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈  ภาพส*วรินทรรินทรณ  น�กปรินทระมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลข�อม�ล ๘ การินทรไฟฟBานครินทรหลวง
17. นายธนะส
ทธ
R  อน�นต�ส
รินทร
เกษม น�กว
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈าการินทรคอมพ
วเตอรินทร�ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈4านาญการินทร กรินทรมส?งเสรินทร
มการินทรปกครินทรองท�องถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ���
(น

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�����쥔ݕ��������������ม)
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18. นายนฤป  แจ?มศรินทร�ใส เจ�าหน�าท�(บ�นท3กข�อม�ล อบจ.ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈ลบ*รินทร�
19. ว?าท�( รินทร.ต.ส*รินทรพล ส:บพรินทรหม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสอ.กองการินทรศ3กษาฯ อบจ.อ*บลรินทราชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈ธาน�
20. นายพงษ�ศ�กดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
R  ธ�รินทระก
ตต
ว�ฒิ�����ÿl�������6�com.sun.star.i18n.Transliteนา ว
ศวกรินทรโยธาชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈4านาญการินทรพ
เศษ กรินทรมปBองก�นและบรินทรรินทรเทาสาธารินทรณภ�ย
21. นายก
ตต
พ�ฒิ�����ÿl�������6�com.sun.star.i18n.Transliteน�  โนนนอก ปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
หน�าท�(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��จ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรการินทรฝ่ายบริหารทั่วไป 		กรรมการ
			สำนLายแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนงาน/โครินทรงการินทร องค�การินทรตลาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
22. นางสาวศรินทร�ส*ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรา  อ�ฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸ฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸ะว�ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈รินทระ เจ�าหน�าท�(รินทระบบงานคอมพ
วเตอรินทร� ๖ว อบจ.ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈ลบ*รินทร�
23. นายธ�รินทรศานต�  ฉันธรอาภรณ์	เจ�นธรินทรอาภรินทรณ� เจ�าหน�าท�(รินทระบบงานคอมพ
วเตอรินทร� ๖ว อบจ.นครินทรปฐม
24. นายสามารินทรถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ���  รินทรอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรส4ารินทราญ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ4านวยการินทรโรินทรงเรินทร�ยนส
รินทร
นธรินทรรินทราชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈ว
ทยาล�ย  จ.นครินทรปฐม
เร�!มประชุม
คณะกรรมกา
มเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบ ยบวาระท ! ๑ เร2!องประธานแจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค+งท !ประชุม
คณะกรรมกา
มทราบ

- ไม?ม� -
ระเบ ยบวาระท ! ๒ ร�บรองรายงานการประชุม
คณะกรรมกา
มคณะกรรมการฯ คร��งท ! ๙/๒๕๕๕  เม2!อว�นท ! ๒๕ ก�นยายน ๒๕๕๕

-  ในการินทรปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มคณะกรินทรรินทรมการินทรการินทรบรินทร
หารินทรและจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรหารินทระบบคอมพ
วเตอรินทร�ของกรินทระทรินทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรไทย
ครินทร�Oงท�( ๙/๒๕๕๕ เม:(อว�นท�( ๒๕ ก�นยายน ๒๕๕๕ เป̀นการินทรพ
จารินทรณาให�ความเห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบและรินทร�บทรินทราบโครินทรงการินทรจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรหาคอมพ
วเตอรินทร�
ของส?วนรินทราชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈การินทร และรินทร�ฐว
สาหก
จในส�งก�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรกรินทระทรินทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรไทย จ4านวน ๑๗ โครินทรงการินทร ฝ่ายบริหารทั่วไป 		กรรมการ
			สำนLายเลขาน*การินทรฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�จ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรท4ารินทรายงาน
การินทรปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*ม ม�จ4านวน ๙ หน�า ซ3(งไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�จ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรส?งให�คณะกรินทรรินทรมการินทรฯ ตรินทรวจสอบความถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����กต�องล?วงหน�าแล�ว และกรินทรมโยธาธ
การินทรและ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส�งเม:อง ขอแก�ไขรินทรายงานการินทรปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มฯ หน�า ๖ - ๗ โครินทรงการินทรท�( ๘ - ๑๑ จากเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ม “งบปรินทระมาณปb ๒๕๕๕” เป̀น “งบปรินทระมาณ
ปb ๒๕๕๖” ตามท�(น4าเสนอรินทร�บรินทรองในท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มฯ ครินทร�Oงน�O
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม รินทร�บรินทรองรินทรายงานการินทรปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มคณะกรินทรรินทรมการินทรฯ ครินทร�Oงท�( ๙/๒๕๕๕
ระเบ ยบวาระท ! ๓ เร2!องเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที2!อทราบ

๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ร
ปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�วเตอร�ของร�ฐว�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������าหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������งก�ดกระทรวงมหาดไทย 
ป8งบประมาณ ๒๕๕๕ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน ๑ หน-วยงาน ค2อ

- การินทรปรินทระปาส?วนภ�ม
ภาค รินทรายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลการินทรจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรหาท�(ม�ม�ลค?าไม?เก
น ๕ ล�านบาท จ4านวน ๑๖ โครินทรงการินทร 
และท�(ม�ม�ลค?าเก
น ๕ ล�านบาท จ4านวน ๖ โครินทรงการินทร รินทรวมท�Oงส
Oน ๒๒ โครินทรงการินทร (ตามรินทรายงาน ๓.๑)
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม รินทร�บทรินทราบ

๓.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ร
ปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�วเตอร�ท !ม ม1ลค-าไม-เก�น ๕ ล+านบาท ป8งบประมาณ ๒๕๕๕ 
ท !ผ-านการพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาของคณะกรรมการฯ ระด�บจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�งหว�ด ด�งน �

๑) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรปHตตาน� จ4านวน ๖๐ หน?วยงาน ๙๕ โครินทรงการินทร
๒) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรฉันธรอาภรณ์	เจะเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈
งเทรินทรา จ4านวน ๒๒ หน?วยงาน ๒๒ โครินทรงการินทร
๓) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรก4าแพงเพชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈รินทร จ4านวน ๔๐ หน?วยงาน ๕๘ โครินทรงการินทร
๔) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
ษณ*โลก จ4านวน ๒๙ หน?วยงาน ๓๒ โครินทรงการินทร
๕) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรกรินทระบ�( จ4านวน ๒๗ หน?วยงาน ๓๗ โครินทรงการินทร
๖) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรขอนแก?น จ4านวน ๗๕ หน?วยงาน ๑๐๙ โครินทรงการินทร
๗) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรสม*ทรินทรสาครินทร จ4านวน ๑๙ หน?วยงาน ๒๔ โครินทรงการินทร
๘) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรลพบ*รินทร� จ4านวน ๒๘ หน?วยงาน ๓๖ โครินทรงการินทร
๙) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทระยอง จ4านวน ๒๙ หน?วยงาน ๓๒ โครินทรงการินทร
๑๐) จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรปรินทระจวบค�รินทร�ข�นธ� จ4านวน ๑๘ หน?วยงาน ๑๙ โครินทรงการินทร

มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม รินทร�บทรินทราบ

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�����쥔ݕ��������������ม)
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๓.๓ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ร
ปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�วเตอร�ท !ม ม1ลค-าไม-เก�น ๕ ล+านบาท ของหน-วยงานใน
ระด�บจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�งหว�ด ป8งบประมาณ ๒๕๕๕ ท !ด/าเน�นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาตามระเบ ยบพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ด
ฯ แล+ว ค2อ

- จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรขอนแก?น จ4านวน ๓๙ หน?วยงาน ๖๗ โครินทรงการินทร
ข+อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������งเกตและข+อเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������นอแนะของคณะกรรมการ

- กรินทรรินทรมการินทรผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรินทรงค*ณว*ฒิ�����ÿl�������6�com.sun.star.i18n.Translite
 (พลเอก ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทร.ว
ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈
ต สาทรินทรานนท�)  ม�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว?าควรินทรรินทรายงาน
จ4านวนเง
นงบปรินทระมาณท�(ใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�ไป จะไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�เก6บเป̀นสถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ���
ต
ของกรินทระทรินทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรไทยว?าม�การินทรใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�งบปรินทระมาณในส?วนกลางและส?วนภ�ม
ภาคในการินทร
พ�ฒิ�����ÿl�������6�com.sun.star.i18n.Transliteนาเทคโนโลย�สารินทรสนเทศและการินทรส:(อสารินทรเท?าใดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม รินทร�บทรินทราบ
ระเบ ยบวาระท ! ๔ เร2!องสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������2บเน2!องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คากการประชุม
คณะกรรมกา
มฯ คร��งท ! ๙/๒๕๕๕ เม2!อว�นท ! ๒๕ ก�นยายน ๒๕๕๕

๔.๑ การพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาและให+ความเห:นชุม
คณะกรรมกาอบโครงการฯ ท !ม ม1ลค-าเก�น ๕ ล+านบาท ขององค�การบร�หาร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�งหว�ดพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�ษณ
โลก จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน ๑ โครงการ ค2อ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดท/าห+องเร ยนอ�เล:กทรอน�กสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������� งบประมาณป8 ๒๕๕๕ วงเง�น 
๘,๙๙๘,๕๐๐ บาท (แปดล+านเก+าแสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������นเก+าหม2!นแปดพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�นห+าร+อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๗,๑๔๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) �B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2010-2555.odt�牰灯̀�獥猠��ä�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.container.XElementAccess:+วน) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วนท !เปBนอ
ปกรณ�คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�วเตอร� จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวนเง�น 
๗,๑๔๖,๐๐๐ บาท (เจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค:ดล+านหนE!งแสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ !หม2!นหกพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๗,๑๔๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) �B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2010-2555.odt�牰灯̀�獥猠��ä�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.container.XElementAccess:+วน) 

- คณะกรินทรรินทรมการินทรฯ เห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบในหล�กการินทร และม�ข�อส�งเกตและเสนอแนะให�องค�การินทรบรินทร
หารินทรส?วน
จ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
ษณ*โลก ปรินทร�บแก�ไขตามข�อเสนอแนะของคณะท4างานฯ ค:อ ข�อก4าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรของแต?ละรินทรายการินทรไม?ให�ใกล�เค�ยงก�บย�(ห�อใดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ย�(ห�อหน3(ง เชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?น กรินทระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรานอ
เล6กทรินทรอน
กส� รินทระบบงานต?าง ๆ ย�งไม?ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเจน แล�วส?งให�ฝ่ายบริหารทั่วไป 		กรรมการ
			สำนLายเลขาน*การินทรฯ พ
จารินทรณา และน4าเรินทร�ยนคณะกรินทรรินทรมการินทรฯ  
เพ:(อทรินทราบ ซ3(งองค�การินทรบรินทร
หารินทรส?วนจ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
ษณ*โลกไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ปรินทระสานก�บฝ่ายบริหารทั่วไป 		กรรมการ
			สำนLายเลขาน*การินทรฯ แล�ว โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรยขอถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ���อนเรินทร:(องออกก?อนเพ:(อปรินทร�บ
แก�ไขรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรโครินทรงการินทรฯ และจะน4าส?งโครินทรงการินทรฯ เข�าในการินทรปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มฯ ครินทร�Oงต?อไป จ3งเรินทร�ยนท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มเพ:(อโปรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรทรินทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม รินทร�บทรินทราบ

๔.๒ การพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาและให+ความเห:นชุม
คณะกรรมกาอบโครงการฯ ท !ม ม1ลค-าเก�น ๕ ล+านบาท ของการไฟฟGาสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วน
ภูมิภาค จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารภายใน1ม�ภูมิภาค จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารภายในาค จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน ๑ โครงการ ค2อ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คดหมายอ�เล:กทรอน�กสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������และการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������2!อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ารภูมิภาค จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารภายในายในองค�กร งบประมาณ
ป8 ๒๕๕๕ วงเง�น ๙,๙๐๓,๕๖๘ บาท (เก+าล+านเก+าแสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ามพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�นห+าร+อยหกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������บแปดบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๗,๑๔๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) �B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2010-2555.odt�牰灯̀�獥猠��ä�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.container.XElementAccess:+วน) ภูมิภาค จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารภายในาษ ม1ลค-าเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�!ม ๗% จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน
เง�น ๖๙๓,๒๔๙.๗๖ บาท (หกแสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������นเก+าหม2!นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ามพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������องร+อยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ !สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������บเก+าบาทเจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค:ดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������บหกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ตางค� ) รวมวงเง�นท��งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape��������������������น 
๑๐,๕๙๖,๘๑๗.๗๖ บาท (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������บล+านห+าแสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������นเก+าหม2!นหกพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�นแปดร+อยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������บเจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค:ดบาทเจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค:ดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������บหกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������ตางค�)

- คณะกรินทรรินทรมการินทรฯ ม�ข�อส�งเกตเก�(ยวก�บการินทรจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรหาซอฟต�แวรินทร� MS Exchange ส4าหรินทร�บรินทระบบ e-Mail 
โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรยให� กฟภ. พ
จารินทรณาเปรินทร�ยบเท�ยบก�บการินทรเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?าใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�บรินทร
การินทรรินทระบบจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรหมายอ
เล6กทรินทรอน
กส�และการินทรส:(อสารินทรภายในองค�กรินทรจาก 
Google โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรยการินทรไฟฟBาส?วนภ�ม
ภาคชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�Oแจงข�อม�ลเพ
(มเต
ม ตามหน�งส:อ กฟภ. ท�( มท ๕๓๐๙.๗/๔๒๘๐๙ ลว ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕

จ3งเรินทร�ยนท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มฯ เพ:(อโปรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
จารินทรณา
ข+อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������งเกตและข+อเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������นอแนะของคณะกรรมการ

โครินทรงการินทรฯ น�Oเป̀นการินทรซ:Oอ License เพ
(มเต
ม จ3งเห6นควรินทรให�ความเห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบ แต?ขอให�เพ
(มเต
มรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
การินทรส:(อสารินทรภายในองค�กรินทรอ:(น ๆ นอกเหน:อจากรินทระบบ e-Mail เพรินทราะ MS Exchange ท4าไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�มากกว?ารินทระบบ e-Mail และถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����า
เป̀นรินทระบบ e-Mail เพ�ยงอย?างเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ยว ให�ใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈� Open Source ก6เพ�ยงพอแล�ว
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบ
ระเบ ยบวาระท ! ๕ เร2!องเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที2!อพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณา

- ตามหน�งส:อจ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรจ�นทบ*รินทร� ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร?วนมาก ท�( จบ ๐๐๑๖.๑/๐๑๔๐๒๖ ลงว�นท�( ๑๑ ต*ลาคม ๒๕๕๕ ขอ
หารินทร:อเก�(ยวก�บการินทรจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรหารินทระบบคอมพ
วเตอรินทร�ของหน?วยงานในส�งก�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรกรินทระทรินทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรไทย โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรยการินทรเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?า เพ:(อเป̀นแนวปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
ใน
การินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร4าเน
นการินทรท�(เก�(ยวก�บการินทรก4าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเกณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�รินทระยะเวลาการินทรเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?า และเกณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�รินทราคาท�(เหมาะสมในการินทรเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?าของหน?วยงานในส�งก�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
กรินทระทรินทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรไทย (เอกสารินทร ๑)

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�����쥔ݕ��������������ม)
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คณะท4างานฯ ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มครินทร�Oงท�( ๑๐/๒๕๕๕ เม:(อว�นท�( ๒๕ ต*ลาคม ๒๕๕๕ ม�ข�อสรินทร*ป ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�งน�O

ค?าเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?าต?อเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร:อนไม?ควรินทรเก
น ราคาซื้อ 2�อ   +   ดอกเบ �ยต-อป8     (  ของรินทราคาซ:Oอ  )     +   ค-าบ/าร
งร�กษา   +   อ2!น ๆ   
ระยะเวลาเชุม
คณะกรรมกา-า (เดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร:อน)

๑. รินทราคาซ:Oอ   +   ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรอกเบ�Oยต?อปb   (  ของรินทราคาซ:Oอ  )   เป̀นรินทราคาซ:Oอเฉันธรอาภรณ์	เจพาะฮารินทร�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรแวรินทร� (Hardware) ต�องเป̀นไปตามมาตรินทรฐานหรินทร:อรินทราคา
เปรินทร�ยบเท�ยบต(4าส*ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร และซอฟต�แวรินทร� (Software) อ:(น ๆ ท�(ไม?ใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
การินทร (Operating System : OS)

๒. ค?าบ4ารินทร*งรินทร�กษา ให�เป̀นค?าบ4ารินทร*งรินทร�กษาท�(พ�นจากการินทรรินทร�บปรินทระก�น ๑ ปb
๓. อ:(น ๆ เชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?น ค?าเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
นทาง ให�ค4านวณจากรินทราคาเฉันธรอาภรณ์	เจล�(ยเป̀นก
โลเมตรินทร, ค?าต
ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรต�Oง ให�รินทระบ*ในส�ญญาว?าเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?าพรินทร�อมต
ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรต�Oง
๔. กรินทรณ�ท�(ม�ค?าใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�จ?ายนอกเหน:อจากน�O ให�เสนอท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มเป̀นครินทร�Oง ๆ ไป
๕. รินทระยะเวลาในการินทรเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?าไม?ควรินทรเก
น ๓ ปb
๖. การินทรเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?าต�องแยกรินทรายอ*ปกรินทรณ� เชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?น เครินทร:(องคอมพ
วเตอรินทร� (PC) รินทร�บปรินทระก�น ๓ ปb แต?เครินทร:(องพ
มพ� (Printer) รินทร�บปรินทระก�น ๑ ปb

จ3งเรินทร�ยนท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มเพ:(อโปรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
จารินทรณา
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบในหล�กการินทรให�ม�การินทรก4าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรอ�ตรินทราค?าเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?าครินทร*ภ�ณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�คอมพ
วเตอรินทร�และอ*ปกรินทรณ� โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรยใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�ส�ตรินทร แต?ให�
ฝ่ายบริหารทั่วไป 		กรรมการ
			สำนLายเลขาน*การินทรฯ ปรินทระสานและหารินทร:อในเรินทร:(องส�ตรินทรการินทรค4านวณ และอ�ตรินทราดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรอกเบ�Oยก�บหน?วยงานท�(เก�(ยวข�อง เชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈?น กรินทรมบ�ญชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�
กลาง และสถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ���าบ�นการินทรเง
นของรินทราชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈การินทร

- การพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาให+ความเห:นชุม
คณะกรรมกาอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�วเตอร�ท !ม ม1ลค-าเก�น ๑๐ ล+านบาท  ของหน-วย
งานร�ฐว�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������าหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������งก�ดกระทรวงมหาดไทย และองค�กรปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วนท+องถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๗,๑๔๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) �B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2010-2555.odt�牰灯̀�獥猠��ä�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.container.XElementAccess:�!น รวม ๘ โครงการ ด�งน �

๕.๑ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�วเตอร�ท !ม ม1ลค-าเก�น ๑๐ ล+านบาท ของหน-วยงาน ร�ฐว�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������าหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค
ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape�������������������งก�ดกระทรวงมหาดไทย ซื้อ E!งคณะท/างานฯ ได+พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาตรวจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������อบแล+ว ในการประชุม
คณะกรรมกา
มคร��งท ! ๑๐/๒๕๕๕ เม2!อว�นท ! 
๒๕ ต
ลาคม ๒๕๕๕ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน ๒ โครงการ ค2อ

การไฟฟGาสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วนภูมิภาค จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารภายใน1ม�ภูมิภาค จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารภายในาค จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน ๑ โครงการ
1. โครินทรงการินทรจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรหาเครินทร:(องคอมพ
วเตอรินทร� Notebook พรินทร�อมชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรโปรินทรแกรินทรมรินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
การินทร 

งบปรินทระมาณปb ๒๕๕๖ วงเง
น ๑๐,๖๔๗,๕๗๐ บาท (ส
บล�านหกแสนส�(หม:(นเจ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ�นห�ารินทร�อยเจ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรส
บบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน) 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 		กรรมการ
			สำนLายเลขาน*การินทรฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ปรินทระสานก�บการินทรไฟฟBาส?วนภ�ม
ภาคแล�ว ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนการินทรไฟฟBาส?วนภ�ม
ภาค

แจ�งว?า สาเหต*ท�(ไม?ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�มาชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�Oแจงโครินทรงการินทรฯ ในคณะท4างานฯ เน:(องจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��บรินทร
หารินทรต
ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรภารินทรก
จเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
นทางไปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�งานท�(ต?างปรินทระเทศ และไม?
ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�มอบหมายให�เจ�าหน�าท�(มาปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มฯ แทน จ3งเรินทร�ยนท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มเพ:(อโปรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
จารินทรณา
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบ

การประปานครหลวง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน ๑ โครงการ
2. โครินทรงการินทรพ�ฒิ�����ÿl�������6�com.sun.star.i18n.Transliteนารินทระบบข�อม�ลผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�นO4า (CIS) งบปรินทระมาณปb ๒๕๕๖ วงเง
น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (หน3(งรินทร�อยห�าส
บล�านบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน) ส?วนท�(เป̀นอ*ปกรินทรณ�คอมพ
วเตอรินทร� จ4านวนเง
น ๑๔๖,๗๖๗,๔๐๐ บาท (หน3(งรินทร�อยส�(ส
บหก
ล�านเจ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรแสนหกหม:(นเจ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ�นส�(รินทร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน) 

- คณะท4างานฯ  ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ตรินทรวจสอบรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเอกสารินทร และพ
จารินทรณาตามหล�กเกณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�และแนวทาง
ปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
แล�ว ม�ข�อส�งเกตให�หน?วยงานปรินทร�บแก�ไขรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทรายการินทรกรินทรณ�ไม?ม�รินทราคาตามเกณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�มาตรินทรฐาน ค:อ 

- รินทรายการินทรท�( ๑, ๒ เครินทร:(องคอมพ
วเตอรินทร�แม?ข?าย, รินทรายการินทรท�( ๓ รินทระบบจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเก6บข�อม�ล ม�รินทราคาค?อนข�างส�ง
- รินทรายการินทรท�( ๘ อ*ปกรินทรณ� Tablet PC รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
 Android รินทรายการินทรท�( ๙ อ*ปกรินทรณ� Tablet 

PC รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
 IOS รินทรายการินทรท�( ๑๒ เครินทร:(องคอมพ
วเตอรินทร� MacBook Pro รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
การินทร Mac OSX Mountain Lion ให�
ปรินทร�บลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทราคาลงเน:(องจากรินทราคาส�งมาก ซ3(งผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนหน?วยงานย
นดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ปรินทร�บลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทราคาลงอ�ก

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�����쥔ݕ��������������ม)
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- รินทรายการินทรท�( ๑๐ อ*ปกรินทรณ� Smart Phone รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
การินทร Android และรินทรายการินทรท�( ๑๑ 
อ*ปกรินทรณ� Smart Phone รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
การินทร IOS ให�ย�ายไปอย�?ในส?วนท�(เป̀นอ*ปกรินทรณ�อ:(น ๆ ซ3(งการินทรปรินทระปานครินทรหลวงไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ปรินทร�บแก�ไข
ส?งให�ฝ่ายบริหารทั่วไป 		กรรมการ
			สำนLายเลขาน*การินทรฯ แล�ว ตามรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรท�(เสนอในท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*ม จ3งเรินทร�ยนมาเพ:(อโปรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
จารินทรณา
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบในหล�กการินทร ให�การินทรปรินทระปานครินทรหลวงปรินทระสานก�บกรินทรมการินทรปกครินทรองเพ:(อพ
จารินทรณารินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรใน
การินทรเชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈:(อมโยงเลขรินทรห�สปรินทระจ4าบ�าน ๑๑ หล�ก และให�ต�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทรายการินทรรินทรายการินทรท�( ๘ อ*ปกรินทรณ� Tablet PC รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
 Android 
รินทรายการินทรท�( ๙ อ*ปกรินทรณ� Tablet PC รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
 IOS รินทรายการินทรท�( ๑๒ เครินทร:(องคอมพ
วเตอรินทร� MacBook Pro รินทระบบปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
การินทร 
Mac OSX Mountain Lion ออก 

๕.๒ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันพุธที�วเตอร�ท !ม ม1ลค-าเก�น ๑๐ ล+านบาท ขององค�กรปกครอง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วนท+องถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๗,๑๔๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) �B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2010-2555.odt�牰灯̀�獥猠��ä�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.container.XElementAccess:�!น  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน ๓ โครงการ ค2อ

องค�การบร�หารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�งหว�ดนครปฐม  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน  ๑  โครงการ
3. โครินทรงการินทรห�องเรินทร�ยนอ
เล6กทรินทรอน
กส� (E–Classroom) งบปรินทระมาณปb ๒๕๕๕ (เพ
(มเต
ม) ฉันธรอาภรณ์	เจบ�บท�( ๑ 

วงเง
น ๘๔,๒๒๒,๙๐๐ บาท (แปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรส
บส�(ล�านสองแสนสองหม:(นสองพ�นเก�ารินทร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน) ส?วนท�(เป̀นอ*ปกรินทรณ�คอมพ
วเตอรินทร� 
จ4านวนเง
น ๗๑,๘๕๔,๒๐๐ บาท  (เจ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรส
บเอ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรล�านแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรแสนห�าหม:(นส�(พ�นสองรินทร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน)

- คณะท4างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ตรินทรวจสอบรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเอกสารินทร และพ
จารินทรณาตามหล�กเกณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�และแนวทาง
ปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
แล�ว ไม?ม�ข�อส�งเกตให�หน?วยงานน4าไปพ
จารินทรณา และท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มม�ข�อเสนอแนะให�องค�การินทรบรินทร
หารินทรส?วนจ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรนครินทรปฐม 
สรินทร*ปผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลการินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร4าเน
นโครินทรงการินทรท�(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส?านความเห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบจากคณะกรินทรรินทรมการินทรฯ ไปแล�ว โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรยเปรินทร�ยบเท�ยบก?อนและหล�งดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร4าเน
นโครินทรงการินทร
ว?าผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลส�มฤทธ
Rเป̀นอย?างไรินทร เพ:(อน4าเรินทร�ยนปรินทระธานในท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มคณะกรินทรรินทรมการินทรฯ ทรินทราบ ซ3(งองค�การินทรบรินทร
หารินทรส?วนจ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรนครินทรปฐมจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ท4ารินทรายงานสรินทร*ปผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลส�มฤทธ
Rให�ฝ่ายบริหารทั่วไป 		กรรมการ
			สำนLายเลขาน*การินทรฯ แล�ว ตามรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเสนอในท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*ม จ3งเรินทร�ยนท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มเพ:(อโปรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
จารินทรณา
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบ

องค�การบร�หารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�งหว�ดอ
ตรด�ตถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๗,๑๔๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) �B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2010-2555.odt�牰灯̀�獥猠��ä�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.container.XElementAccess:�  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน  ๑  โครงการ
4. โครินทรงการินทรห�องเรินทร�ยนอ
 เล6กทรินทรอน
กส�  (E–Classroom) งบปรินทระมาณปb  ๒๕๕๕ วงเง
น 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส
บเจ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรล�านบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน) ส?วนท�(เป̀นอ*ปกรินทรณ�คอมพ
วเตอรินทร� จ4านวนเง
น ๑๔,๙๒๙,๘๐๐ บาท (ส
บส�(ล�านเก�า
แสนสองหม:(นเก�าพ�นแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน)

- คณะท4างานฯ  ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ตรินทรวจสอบรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเอกสารินทร และพ
จารินทรณาตามหล�กเกณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�และแนวทาง
ปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
แล�ว ม�ข�อส�งเกตและเสนอแนะให�หน?วยงานน4าไปพ
จารินทรณาค:อรินทรายการินทรกรินทรณ�ไม?ม�รินทราคาตามเกณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�มาตรินทรฐาน รินทรายการินทรท�( ๔  
เครินทร:(องกรินทระจายส�ญญาณ WiFi  ควรินทรม�จ4านวนมากกว?า ๓ เครินทร:(อง เพรินทราะใชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈� Tablet จ4านวน ๘๐ เครินทร:(อง ซ3(งผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนองค�การินทร
บรินทร
หารินทรส?วนจ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรอ*ตรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร
ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����รินทร�บไปพ
จารินทรณาจ�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรสรินทรรินทรงบปรินทระมาณเพ
(มเต
มแล�ว จ3งเรินทร�ยนท�(ปรินทระชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*มเพ:(อโปรินทรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ
จารินทรณา
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈อบ

องค�การบร�หารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย��ꕘл᩸൫�䆀��ƈ�䅁䅁��w�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.drawing.XShapeDescriptor:@0,0:com.sun.star.drawing.XShape������������������-วนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�งหว�ดอ
บลราชุม
คณะกรรมกาธาน   จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค/านวน  ๑  โครงการ
5. โครินทรงการินทรห�องเรินทร�ยนอ
 เล6กทรินทรอน
กส�  (E–Classroom) งบปรินทระมาณปb  ๒๕๕๕ วงเง
น 

๖๗,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หกส
บเจ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรล�านสองแสนหกหม:(นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน) ส?วนท�(เป̀นอ*ปกรินทรณ�คอมพ
วเตอรินทร� จ4านวนเง
น ๔๑,๔๘๘,๘๐๐ บาท 
(ส�(ส
บเอ6ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรล�านส�(แสนแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรหม:(นแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรพ�นแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรรินทร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ø���獴Ƌ����วน)

- คณะท4างานฯ  ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�ตรินทรวจสอบรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเอกสารินทร และพ
จารินทรณาตามหล�กเกณฑ์ระยะเวลาการเช่า และเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมในการเช่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)�A1.odt�%B8%E0%B8%A1.odt�A1.odt#�猯祴敬猺祴敬㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅐ∲猠祴敬昺浡汩㵹瀢牡条慲桰•瑳汹㩥慰敲瑮猭祴敬渭浡㵥匢慴摮牡≤㰾瑳汹㩥慰慲牧灡牰灯牥楴獥映㩯慭杲湩氭晥㵴〢湩•潦洺牡楧楲桧㵴〢湩•潦洺牡楧潴㵰〢湩�และแนวทาง
ปฏิบัติการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ณวุฒิ
		�	�0�ဂ¸
บ�ต
แล�ว ม�ข�อส�งเกตและเสนอแนะให�หน?วยงานน4าไปพ
จารินทรณาค:อ แต?ละห�องน?าจะม� Projector และจอ เพ
(มอ�ก ๑ ชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈*ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร 
เพ:(อให�เดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร6กท�(อย�?ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปร�านหล�งของห�องมองเห6นชุม�๒๕๕๕ ��ð���各Ճ������叨Ճ双Ճ厰Ճ厘Ճ厀Ճ卬Ճ卐Ճ匸Ճ匠Ճ匌Ճ勠Ճ劸Ճ劜Ճ劀Ճ剨Ճ券Ճ删Ճ폐Մꁰෞ��Ⲑꈀෞ����㠘ᒅ��مكฌأل����ᒝ���E࠘ᒞ����㉸ᒅ���6��刈Ճ凬Ճ൘啈�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรเจนข3Oน และให�ปรินทร�บรินทรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย	ปรค*ณล�กษณะเฉันธรอาภรณ์	เจพาะในข�อ ๕ ของโครินทรงการินทรไม?ให�  
Lock Spec ซ3(งองค�การินทรบรินทร
หารินทรส?วนจ�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
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