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1. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณร�ฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. ผ��บร หารเทคโนโลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาย#สุวรรณรัฐ	ปลารสุวรรณรัฐ	ปลนเทศระด�บสุวรรณรัฐ	ปล�ง กรมป%องก�นแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะบรรเทาสุวรรณรัฐ	ปลาธารณภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อ�ย กรรมการ
3. ผ��อ*านวยการสุวรรณรัฐ	ปล+วนเทคโนโลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาย#สุวรรณรัฐ	ปลารสุวรรณรัฐ	ปลนเทศ ศ�นย,เทคโนโลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาย#สุวรรณรัฐ	ปลารสุวรรณรัฐ	ปลนเทศแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะการสุวรรณรัฐ	ปล-.อสุวรรณรัฐ	ปลาร สุวรรณรัฐ	ปลป.มท. กรรมการ
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๒) การพ จารณาเกณฑ์ราคากลางและคุณล,ราคากลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาางแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะค�ณลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กษณะพ-3นฐานกระดานอ เลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา=กทรอน กสุวรรณรัฐ	ปล, แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเกณฑ์ราคากลางและคุณล,ราคา
กลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาางแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะค�ณลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กษณะพ-3นฐานแท=บเลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา=ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย 

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ม แก�ไขหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�งประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มคร�3งท#. ๘/๒๕๕๕)
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เกณฑ์รา�ราคากลางและค
ณล�กษณะพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�㩥敶獲潩㵮ㄢ㈮•牧4�นฐานกระดานอ�เล6กทรอน�กส� (Electronic Board หร4อ e-Board)
ของกระทรวงมหาดไทย

๑. ขนาดจอ (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม�มไม+น�อยกว+า ... น 3ว  - ระบบอ นฟราเรด (Infrared) 
ขนาดไม+น�อยกว+า ๗๕ น 3ว ราคาไม+
เก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 - ระบบอ นฟราเรด (Infrared) 
ขนาดไม+น�อยกว+า ๑๐๒ น 3ว ราคาไม+
เก น ๑๙๐,๐๐๐ บาท
 - ระบบอ เลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา=กโตรแมกเนต ก 
(Electromagnetic) 
ขนาดไม+น�อยกว+า ๙๕ น 3ว ราคาไม+
เก น ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒. เป[นกระดานท#.ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�เทคโนโลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาย# ระบบอ นฟราเรด (Infrared) หร-อ ระบบอ เลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา=กโตรแมกเนต ก 
(Electromagnetic) หร-อด#กว+า
๓. สุวรรณรัฐ	ปลามารถแสุวรรณรัฐ	ปลดงผลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาจากคอมพ วเตอร,ผ+านเคร-.องฉายระบบ LCD/DLP หร-อด#กว+า
๔. พ-3นกระดานท*าจากว�สุวรรณรัฐ	ปลด�ท#.แข=งแรง ทนทาน แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาดแสุวรรณรัฐ	ปลงสุวรรณรัฐ	ปละท�อน (Low Glare Screen)
๕. สุวรรณรัฐ	ปลามารถต ดต�3งได�ท�3งแบบยfดต ดต�3งฝาผน�ง แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะต ดต�3งบนขาต�3งท#.ม#ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�อเลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา-.อน
๖. สุวรรณรัฐ	ปลามารถใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�น 3วหร-อว�ตถ�อ-.นในการเข#ยน วาดภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพ หร-อควบค�มการท*างานต+าง ๆ ในระบบ
คอมพ วเตอร,ได� 
๗. ว�ตถ�ในการเข#ยนกระดาน (Marker) เป[นอ�ปกรณ,มาตรฐานมาพร�อมก�บจอร�บภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งสุวรรณรัฐ	ปลามารถ
ท*างานแทนเมาสุวรรณรัฐ	ปล, สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานร+วมก�บกระดานแบบม#ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย�卐≋猠祴敬氺湡畧条ⵥ潣灭敬Ũ�≨猠��ª�๗. วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้ สุวรรณรัฐ	ปล�มพ�นธ, (Interactive) แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมต+อ
แบบไร�สุวรรณรัฐ	ปลาย
๘. การเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมต+อก�บระบบคอมพ วเตอร,แบบไร�สุวรรณรัฐ	ปลาย หร-อทางพอร,ต USB2.0 หร-อด#กว+า
๙. ม#ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interอฟต,แวร,ควบค�มการท*างาน
      ๙.๑ สุวรรณรัฐ	ปลามารถรองร�บภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาษาไทย ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาษาอ�งกฤษ เป[นอย+างน�อย
      ๙.๒ สุวรรณรัฐ	ปลามารถน*าเสุวรรณรัฐ	ปลนอร�ปแบบกราฟฟqก ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพน .ง ว ด#โอ เสุวรรณรัฐ	ปล#ยง ได�
      ๙.๓ สุวรรณรัฐ	ปลามารถจ�ดเก=บ ค�นหา บ�นทfกข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธางในระบบคอมพ วเตอร, (ฮาร,ดด สุวรรณรัฐ	ปลก, ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter#ด# 
ด#ว#ด# ฯลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาฯ ) ในร�ปแบบข�อความ กราฟฟqก ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพน .ง ว ด#โอ เสุวรรณรัฐ	ปล#ยง ได� 
      ๙.๔ สุวรรณรัฐ	ปลามารถใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานร+วมก�บโปรแกรมสุวรรณรัฐ	ปล*าน�กงานได� เชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง+น MS Office,  Open Office แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ
สุวรรณรัฐ	ปลามารถบ�นทfกข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาท#.เข#ยนลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธางรวมในไฟลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา,เอกสุวรรณรัฐ	ปลาร, ไฟลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา,ค*านวณ, ไฟลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา,น*าเสุวรรณรัฐ	ปลนองานได�
      ๙.๕  รองร�บการเข#ยนด�วยลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาายม-อแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะร�บเข�าเป[นต�วพ มพ,มาตรฐานภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาษาอ�งกฤษเป[นอย+าง
น�อย
      ๙.๖  รองร�บการแปลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธางลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาายม-อเป[นสุวรรณรัฐ	ปล�ตรทางคณ ตศาสุวรรณรัฐ	ปลตร,ได�
      ๙.๗ สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานร+วมก�บระบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย�卐≋猠祴敬氺湡畧条ⵥ潣灭敬Ũ�≨猠��ª�๗. วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้ บ�ต การ Windows หร-อ Linux หร-อ Mac 
หร-ออ-.น ๆ ได�
      ๙.๘ สุวรรณรัฐ	ปลามารถพ มพ,ออกทางเคร-.องพ มพ,ได�

หมายเหต� : สุวรรณรัฐ	ปล*าหร�บการจ�ดหาท#.ม#ความแตกต+างไปจากน#3 ให�เป[นไปตามมต คณะกรรมการการจ�ดหาระบบคอมพ วเตอร,ของกระทรวง
มหาดไทย ท#.ได�ก*าหนดไว�

เกณฑ์รา�ราคากลางและค
ณล�กษณะพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�㩥敶獲潩㵮ㄢ㈮•牧4�นฐานกระดานอ�เล6กทรอน�กส�ขนาดเล6ก
(Mini Electronic Board หร4อ Mini e-Board)

ของกระทรวงมหาดไทย

๑. เป[นกระดานอ เลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา=กทรอน กสุวรรณรัฐ	ปล,ขนาดเลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา=ก สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานร+วมก�บกระดานอ เลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา=กทรอน กสุวรรณรัฐ	ปล, 
(Electronic Board หร-อ e-Board) แบบม#ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย�卐≋猠祴敬氺湡畧条ⵥ潣灭敬Ũ�≨猠��ª�๗. วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้ สุวรรณรัฐ	ปล�มพ�นธ, (Interactive)

ราคาไม+เก น ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. ม#อ�ปกรณ,ร�บ/สุวรรณรัฐ	ปล+งสุวรรณรัฐ	ปล�ญญาณไร�สุวรรณรัฐ	ปลายแบบ USB เป[นอ�ปกรณ,มาตรฐาน
๓. ม#ปากกาอ เลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา=กทรอน กสุวรรณรัฐ	ปล,เฉพาะสุวรรณรัฐ	ปล*าหร�บเข#ยน เป[นอ�ปกรณ,มาตรฐาน
๔. ม#หน�าจอ LCD หร-อด#กว+า ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ในการแสุวรรณรัฐ	ปลดงสุวรรณรัฐ	ปลถานะต+าง ๆ
๕. สุวรรณรัฐ	ปล+งสุวรรณรัฐ	ปล�ญญาณผ+านระบบคลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา-.นว ทย� (Wireless) ได�
๖. รองร�บระบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย�卐≋猠祴敬氺湡畧条ⵥ潣灭敬Ũ�≨猠��ª�๗. วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้ บ�ต การ Windows หร-อ Linux หร-อ Mac ได�

หมายเหต� : สุวรรณรัฐ	ปล*าหร�บการจ�ดหาท#.ม#ความแตกต+างไปจากน#3 ให�เป[นไปตามมต คณะกรรมการการจ�ดหาระบบคอมพ วเตอร,ของกระทรวง
มหาดไทย ท#.ได�ก*าหนดไว�
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(ฉบ�บร�บรองรายงานการประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ม แก�ไขหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�งประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มคร�3งท#. ๘/๒๕๕๕)

ค
ณสมบ�ต� ราคา

เกณฑ์รา�ราคากลางและค
ณล�กษณะพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�㩥敶獲潩㵮ㄢ㈮•牧4�นฐานแท6บเล6ต (Tablet)
ของกระทรวงมหาดไทย

๑. เคร4!องแท6บเล6ต ขนาด ๓๒ GB  แบบท ! ๑ ๑๙,๕๐๐ บาท
     - ม#หน+วยประมวลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาผลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธากลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาาง (CPU) ท#.ม#ความเร=วสุวรรณรัฐ	ปล�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห กาไม+น�อยกว+า ๑ GHz แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเป[น
สุวรรณรัฐ	ปลถาป~ตยกรรมแบบ Dual Core หร-อด#กว+า
     - ม#หน+วยความจ*าหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ก (RAM) ไม+น�อยกว+า ๕๑๒ MB 
     - ม#หน+วยจ�ดเก=บข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา (Internal Mass Storage ขนาดความจ�ไม+น�อยกว+า ๓๒ GB 
     - ขนาดจอ (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม�มไม+น�อยกว+า ๗ น 3ว 
     - อ�ปกรณ,น*าเข�าข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะอ�ปกรณ,ควบค�ม แบบต ดต�3งภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อายในต�วเคร-.อง (Built-in) ระบบร�บข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาแบบ
สุวรรณรัฐ	ปล�มผ�สุวรรณรัฐ	ปลจอภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพ (Touch Screen)
     - ม#อ�ปกรณ,การเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมต+อแบบ USB 
     - ม#แบตเตอร#.ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งน ด Lithium Polymer ท#.สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานได�ปกต ต+อเน-.องโดยใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�แบตเตอร#.ได�ไม+น�อยกว+า ๖ 
ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�.วโมง สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานก�บระบบไฟฟ%าในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได�
     - ม#กลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�องถ+ายร�ปท�3งด�านหน�าแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะด�านหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ง
     - สุวรรณรัฐ	ปลามารถใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานได�ไม+น�อยกว+า Wi-Fi (802.11b,g) แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ Bluetooth
๒. เคร4!องแท6บเล6ต ขนาด ๓๒ GB  แบบท ! ๒ ๒๓,๕๐๐ บาท
     - ม#หน+วยประมวลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาผลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธากลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาาง (CPU) ท#.ม#ความเร=วสุวรรณรัฐ	ปล�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห กาไม+น�อยกว+า ๑ GHz แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเป[น
สุวรรณรัฐ	ปลถาป~ตยกรรมแบบ Dual Core หร-อด#กว+า
     - ม#หน+วยความจ*าหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ก (RAM) ไม+น�อยกว+า ๕๑๒ MB 
     - ม#หน+วยจ�ดเก=บข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา (Internal Mass Storage ขนาดความจ�ไม+น�อยกว+า ๓๒ GB 
     - ขนาดจอ (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม�มไม+น�อยกว+า ๗ น 3ว 
     - อ�ปกรณ,น*าเข�าข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะอ�ปกรณ,ควบค�ม แบบต ดต�3งภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อายในต�วเคร-.อง (Built-in) ระบบร�บข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาแบบ
สุวรรณรัฐ	ปล�มผ�สุวรรณรัฐ	ปลจอภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพ (Touch Screen)
     - ม#อ�ปกรณ,การเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมต+อแบบ USB 
     - ม#แบตเตอร#.ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งน ด Lithium Polymer ท#.สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานได�ปกต ต+อเน-.องโดยใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�แบตเตอร#.ได�ไม+น�อยกว+า ๖ 
ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�.วโมง สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานก�บระบบไฟฟ%าในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได�
     - ม#กลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�องถ+ายร�ปท�3งด�านหน�าแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะด�านหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ง
     - สุวรรณรัฐ	ปลามารถใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานได�ไม+น�อยกว+า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ 3G/EDGE-GPRS หร-อด#กว+า
๓. เคร4!องแท6บเล6ต ขนาด ๖๔ GB  แบบท ! ๑ ๒๒,๕๐๐ บาท
     - ม#หน+วยประมวลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาผลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธากลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาาง (CPU) ท#.ม#ความเร=วสุวรรณรัฐ	ปล�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห กาไม+น�อยกว+า ๑ GHz แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเป[น
สุวรรณรัฐ	ปลถาป~ตยกรรมแบบ Dual Core หร-อด#กว+า
     - ม#หน+วยความจ*าหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ก (RAM) ไม+น�อยกว+า ๕๑๒ MB 
     - ม#หน+วยจ�ดเก=บข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา (Internal Mass Storage ขนาดความจ�ไม+น�อยกว+า ๖๔ GB 
     - ขนาดจอ (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม�มไม+น�อยกว+า ๗ น 3ว 
     - อ�ปกรณ,น*าเข�าข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะอ�ปกรณ,ควบค�ม แบบต ดต�3งภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อายในต�วเคร-.อง (Built-in) ระบบร�บข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาแบบ
สุวรรณรัฐ	ปล�มผ�สุวรรณรัฐ	ปลจอภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพ (Touch Screen)
     - ม#อ�ปกรณ,การเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมต+อแบบ USB 
     - ม#แบตเตอร#.ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งน ด Lithium Polymer ท#.สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานได�ปกต ต+อเน-.องโดยใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�แบตเตอร#.ได�ไม+น�อยกว+า ๖ 
ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�.วโมง สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานก�บระบบไฟฟ%าในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได�
     - ม#กลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�องถ+ายร�ปท�3งด�านหน�าแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะด�านหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ง
     - สุวรรณรัฐ	ปลามารถใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานได�ไม+น�อยกว+า Wi-Fi (802.11b,g) แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ Bluetooth
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จfงเร#ยนท#.ประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มเพ-.อโปรดพ จารณา
มต�ท !ประชุม�戣彭摩〲8�桳�
ม เห=นชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งอบ

๓.๑ ร"บียบที่ ๑	เรื่องราบียบโครงการจ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s"ดหาระบียบบียบคอมพื่อทราบ����ศ��`�����#�c�วเติอร2ที่ ๑	เรื่อง��ม�ม�ลค�าไม�เก�น ๕ ล�านบียบาที่ ๑	เรื่อง ข้าปรองส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ �วนราชุม�琬0�桳牡�การและ
ร"ฐว�ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ าหก�จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s ติามหล"กเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕2ข้าปรองคณะกรรมการฯ ในการประชุม�琬0�桳牡��มคร"'งที่ ๑	เรื่อง�� ๑/๒๕๔๘  ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน 15 โครงการ  คือ�ได้จัดทำรายงานการประชุม มีจำนวน �ꙸಚ�:�งคณะที่ ๑	เรื่อง;างานฯ ได�พื่อทราบ����ศ��`�����#�c�จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.sารณาติรวจ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ อบียบแล�ว ในการประชุม�琬0�桳牡��มฯ คร"'งที่ ๑	เรื่อง�� 7/๒๕๕๕  เม��อว"นที่ ๑	เรื่อง�� 27 กรกฎาคม ๒๕๕๕ จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s;านวน 15 โครงการ  ค�อ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ;าน"กงานปล"ดกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s;านวน   ๒   โครงการ  
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(ฉบ�บร�บรองรายงานการประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ม แก�ไขหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�งประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มคร�3งท#. ๘/๒๕๕๕)

ค
ณสมบ�ต� ราคา
๔. เคร4!องแท6บเล6ต ขนาด ๖๔ GB  แบบท ! ๒ ๒๖,๕๐๐ บาท
     - ม#หน+วยประมวลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาผลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธากลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาาง (CPU) ท#.ม#ความเร=วสุวรรณรัฐ	ปล�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห กาไม+น�อยกว+า ๑ GHz แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเป[น
สุวรรณรัฐ	ปลถาป~ตยกรรมแบบ Dual Core หร-อด#กว+า
     - ม#หน+วยความจ*าหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ก (RAM) ไม+น�อยกว+า ๕๑๒ MB 
     - ม#หน+วยจ�ดเก=บข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา (Internal Mass Storage ขนาดความจ�ไม+น�อยกว+า ๖๔ GB 
     - ขนาดจอ (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม�มไม+น�อยกว+า ๗ น 3ว 
     - อ�ปกรณ,น*าเข�าข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะอ�ปกรณ,ควบค�ม แบบต ดต�3งภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อายในต�วเคร-.อง (Built-in) ระบบร�บข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาแบบ
สุวรรณรัฐ	ปล�มผ�สุวรรณรัฐ	ปลจอภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพ (Touch Screen)
     - ม#อ�ปกรณ,การเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมต+อแบบ USB 
     - ม#แบตเตอร#.ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งน ด Lithium Polymer ท#.สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานได�ปกต ต+อเน-.องโดยใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�แบตเตอร#.ได�ไม+น�อยกว+า ๖ 
ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�.วโมง สุวรรณรัฐ	ปลามารถท*างานก�บระบบไฟฟ%าในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได�
     - ม#กลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�องถ+ายร�ปท�3งด�านหน�าแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะด�านหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ง
     - สุวรรณรัฐ	ปลามารถใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานได�ไม+น�อยกว+า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ 3G/EDGE-GPRS หร-อด#กว+า

หมายเหต� : สุวรรณรัฐ	ปล*าหร�บการจ�ดหาท#.ม#ความแตกต+างไปจากน#3 ให�เป[นไปตามมต คณะกรรมการการจ�ดหาระบบคอมพ วเตอร,ของกระทรวง
มหาดไทย ท#.ได�ก*าหนดไว�
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ล1าด�บ หน0วยจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดเก6บ รองร�บระบบเชุม�戣彭摩〲8�桳�4!อมต0อ ราคา (รวม VAT)
� -*�{| Wi-Fi �Cf1DD
* -*�{| Wi-Fi แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ 3G/EDEGE-GPRS *-f1DD
- 7.�{| Wi-Fi **f1DD
. 7.�{| Wi-Fi แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ 3G/EDEGE-GPRS *7f1DD
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กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (พลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาเอก ดร.ว ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง ต สุวรรณรัฐ	ปลาทรานนท,) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตว+า โครงการน*าร+อง 
หมายความว+าจะม#โครงการใหญ+ตามมาหร-ออย+างไร เพราะว+า GIS ท*าก�นมานานแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว

ผ��แทนการประปาสุวรรณรัฐ	ปล+วนภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อ�ม ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาคชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า โครงการน#3เป[นการน*าเอาข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาผ��ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�น3*าแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะปร มาณน3*า
มาเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมโยงเข�าก�บ GIS

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (ดร.ว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส พงศ, พงศ,สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณ) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า การ
ประปานครหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาวงได�ท*าแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว ควรจะเอา Model ของการประปานครหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาวงไปขยายผลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาต+อยอด
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เปร#ยบเท#ยบรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยดของ Man/Day, Man/Month จ*านวน ๓ บร ษ�ท

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (ดร.ว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส พงศ, พงศ,สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณ) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตว+า โครงการน#3ก3*ากf.ง เพราะถ�า
ค�ณ VAT จะเข�าวาระเพ-.อพ จารณา ถ�าไม+รวม VAT จะเข�าวาระเพ-.อทราบ
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ข.อส�งเกตและข.อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (นายกฤษ ม�นทรานนท,) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตว+า ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ท#.ปรfกษาไทยหร-อต+าง
ประเทศ แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วท*าไมต�องใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ระด�บบ�คลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาากรในการพ�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สนาระบบงานเป[นระด�บยากสุวรรณรัฐ	ปล�งสุวรรณรัฐ	ปล�ด

ผ��แทนกรมท#.ด นชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า จากประสุวรรณรัฐ	ปลบการณ,ของกรมท#.ด น ท�กบร ษ�ทท#.ไม+เก+งถ�กปร�บหมดแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว 
แม�ก*าหนด TOR ไว�สุวรรณรัฐ	ปล�งมาก จfงก*าหนดเป[นระด�บยากสุวรรณรัฐ	ปล�งสุวรรณรัฐ	ปล�ด ในสุวรรณรัฐ	ปล+วน Quality Control ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งเป[ร Tester ก=ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ระด�บความยากแค+
ระด�บ ๑ เท+าน�3น

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (ดร.ว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส พงศ, พงศ,สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณ) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า ไม+ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง+ได�
คนไม+เก+งแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วไม+ประสุวรรณรัฐ	ปลบความสุวรรณรัฐ	ปล*าเร=จ ถfงได�คนเก+งมาก=เก ดป~ญหา เพราะหน+วยงานย�งไม+ม# Requirement ท#.ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ดเจน หาก
หน+วยงานเข#ยนให�ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ดเจนว+าแบบรายงานม#ก#.แบบ ม# function อย+างไร แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วจfงว เคราะห,ออกมาเป[น Man/Month ได� 

ผ��แทนกรมท#.ด นชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า ระบบงานคอมพ วเตอร,เพ-.อจ�ดท*าฐานข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาหม�ดหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กฐานแผนท#. 
เร .มใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานต�3งแต+ พ.ศ.๒๕๔๐ แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะได�พ�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สนาโอนย�ายข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาไปย�งเคร-.อง Server เคร-.องใหม+เม-.อป� พ.ศ.๒๕๔๗  โดยจ�ดเก=บ
ข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาร�ปแปลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธางท#.ด น ข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาด�านค*านวณร�งว�ดแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะท*าแผนท#. ข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาเสุวรรณรัฐ	ปล�นโครงงานหม�ดหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กฐานแผนท#. แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะหม�ดดาวเท#ยม ฯลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาฯ 
ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งให�บร การก�บหน+วยงานภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อายนอกกรมท#.ด นรวมท�3งประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งาชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งนท�.วไปด�วย โดยให�บร การในลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กษณะ Web Map Service ก�บ
ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพถ+ายดาวเท#ยมของ Google Map จfงม#ความจ*าเป[นจะต�องพ�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สนาระบบ Web Map Service ท#.ม#ประสุวรรณรัฐ	ปล ทธ ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาพย .งขf3น
เพ-.อตอบสุวรรณรัฐ	ปลนองความต�องการใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาของหน+วยงานในสุวรรณรัฐ	ปล�งก�ดกรมท#.ด น หน+วยงานภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อายนอก แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งาชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งนท�.วไป

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (ดร.ว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส พงศ, พงศ,สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณ) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า ขอให�
ขยายความค+าพ�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สนาระบบงาน ให�จ�ดท*ารายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยด Man/Day, Man/Month เพ .มเต ม เชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง+น ระด�บ Programmer ม#
ห�วหน�า ๑ คน ค+าจ�างเท+าไร แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กน�อง ๓ คน ค+าจ�างเท+าไร จะชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ดเจนกว+าค+าจ�างคนลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะสุวรรณรัฐ	ปลามแสุวรรณรัฐ	ปลนกว+าต+อเด-อน

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (รศ.ดร.ธนาร�กษ, ธ#ระม�.นคง) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า ควรท*า 
Feasibility Study ก+อน

ผ��แทนกรมท#.ด นชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า ไม+ได�ท*า Feasibility Study เน-.องจากม#อย�+แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะประสุวรรณรัฐ	ปลบความ
สุวรรณรัฐ	ปล*าเร=จ
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม�琬0�桳牡��ม \���8#0�5�
�	��5#�'%��$%� ���#�% ��"
#		$#�	@

การประปาส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ �วนภูมิภาค จำนวน�ม�ภูมิภาค จำนวนาค จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s;านวน ๒ โครงการ
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(ฉบ�บร�บรองรายงานการประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ม แก�ไขหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�งประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มคร�3งท#. ๘/๒๕๕๕)
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ข.อส�งเกตและข.อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (พลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาเอก ดร.ว ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง ต  สุวรรณรัฐ	ปลาทรานนท,) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตว+า ด�รายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยดแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วเป[น 
War Room ไม+ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง+ Application Software ขอให�เปลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา#.ยนชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อโครงการ

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (ดร.ว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส พงศ, พงศ,สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณ) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตว+า ควบค�มแค+ Video Wall 
ไม+จ*าเป[นต�องใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง� Controller ราคาสุวรรณรัฐ	ปลองลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�านกว+า
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม�琬0�桳牡��ม \���8#0�5�
�	��5#�'%��$%� ���#�% ��"
#		$#�	@
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ผ��แทนการประปาสุวรรณรัฐ	ปล+วนภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อ�ม ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาคชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า โครงการน#3เป[นระบบเคร-อข+ายระยะใกลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา� เชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมโยง
ระหว+างอาคารแบบ Backbone Gigabit สุวรรณรัฐ	ปล*าหร�บเคร-อข+ายของกระทรวงมหาดไทย แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเคร-อข+าย GIN ก=ย�งใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานอย�+ 
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม�琬0�桳牡��ม �4�� �

การไฟฟCานครหลวง จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s;านวน ๑ โครงการ
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ผ��แทนการไฟฟ%านครหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาวงชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า เป[น BYOD (Bring Your Own Device) รองร�บการใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�
งานภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อายในร+วมก�น ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาดท�กอย+างในอนาคต ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาดค+าใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�จ+ายในการซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter-3อ Server ได�จร ง ๆ เพราะท�กคร�3งท#.ม#โครงการอะไรก=ตาม จะ
ม#การจ�ดซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter-3อ Server แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานแค+ร�อยลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ ๘๐ เท+าน�3น ระบบงานท#.จะน*าเข�าใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ในระบบ Cloud Computing ประกอบด�วย 
ระบบบร หารจ�ดการงานโรงพยาบาลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา ระบบควบค�มไฟฟ%าสุวรรณรัฐ	ปลาธารณะ ระบบงาน Digital Media Solution สุวรรณรัฐ	ปล*าหร�บถ+ายทอด
สุวรรณรัฐ	ปล�ญญาณระบบโทรท�ศน,วงจรปqดสุวรรณรัฐ	ปล*าน�กงานใหญ+ไปย�งการไฟฟ%านครหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาวงเขต ระบบงานศ�นย,กลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาางควบค�มแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะป%องก�นไวร�สุวรรณรัฐ	ปล 
ระบบงาน MEAISO ระบบงาน CRM ระบบบร หารฐานข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กค�า ระบบงานบร หารจ�ดการข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาสุวรรณรัฐ	ปล*าหร�บผ��ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ไฟฟ%า ระบบ
บร หารจ�ดการพลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�งงานในอาคาร แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะระบบงานภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อายในการไฟฟ%านครหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาวงท#.อ�ปกรณ,คอมพ วเตอร,จะหมดอาย�การใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งาน

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ม แก�ไขหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�งประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มคร�3งท#. ๘/๒๕๕๕)



�*

ข.อส�งเกตและข.อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประธานฯ (นายประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งา เตร�ตน,) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า น+าจะท*า Cloud ของ

กระทรวงมหาดไทย โดยแบ+งกลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�+มเป[น Cloud ของร�ฐว สุวรรณรัฐ	ปลาหก จ ๑ กลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�+ม แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ Cloud ของสุวรรณรัฐ	ปล+วนราชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งการ ๑ กลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�+ม ต+อไปจfงเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อม
โยง Cloud แต+ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะกลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�+ม เข�าด�วยก�น

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (ดร.ว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส พงศ, พงศ,สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณ) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า น+าจะทดลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาอง
ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง� Cloud ของการไฟฟ%านครหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาวงก+อน ถ�าสุวรรณรัฐ	ปล*าเร=จแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วค+อยขยายผลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาไปหน+วยงานอ-.น ไม+ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง+ท�กหน+วยงานต+างคนต+างท*า Cloud 

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (นายยศว#ร,  สุวรรณรัฐ	ปลาร วงศ,จ�นทร,) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า ถ�า
ฮาร,ดแวร,แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interอฟต,แวร,ของแต+ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ Cloud เข�าก�นไม+ได� ก=อาจจะเชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง-.อมแต+ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะ Cloud เข�าหาก�นไม+ได�
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม�琬0�桳牡��ม �4�� �

การประปานครหลวง จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s;านวน   ๑   โครงการ  
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คณะท*างานฯ ได�ตรวจสุวรรณรัฐ	ปลอบรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยดเอกสุวรรณรัฐ	ปลาร แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะพ จารณาตามหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กเกณฑ์ราคากลางและคุณล,แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะแนวทาง

ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย�卐≋猠祴敬氺湡畧条ⵥ潣灭敬Ũ�≨猠��ª�๗. วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้ บ�ต แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว ม#ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตให�หน+วยงานปร�บแก�ไขรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยดโครงการฯ ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งหน+วยงานได�ปร�บแก�ไขสุวรรณรัฐ	ปล+งให�ฝ�ายเลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาขาน�การฯ แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว 
ตามรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยดเสุวรรณรัฐ	ปลนอในท#.ประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ม จfงเร#ยนท#.ประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มเพ-.อโปรดพ จารณา

ผ��แทนการประปานครหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาวงชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า ระบบเด มเป[น Cluster ประกอบด�วยเคร-.อง ๓ เคร-.อง 
ควบค�มด�วย Oracle RAC ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งม# bug ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งท*าให� Server หย�ดท*างานเป[นระยะ ๆ จfงขอเปลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา#.ยน Server เพ-.อแก�ไขป~ญหาน#3 เม-.อ
ก+อนซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter-3อลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา ขสุวรรณรัฐ	ปล ทธ �แบบ User เม-.อเปลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา#.ยนฮาร,ดแวร,ก=ต�องซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter-3อใหม+ ป~จจ�บ�นซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter-3อแบบ per CPU แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะค ดตาม Core ถ�าม# ๘ core ก=
ค�ณ ๘ ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งการประปานครหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาวงได�ต+อรองเน-.องจากงบประมาณไม+พอ
ข.อส�งเกตและข.อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (ดร.ว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส พงศ, พงศ,สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณ) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า ค��มหร-อไม+
ท#.จะซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter-3อ Oracle ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งค+าลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา ขสุวรรณรัฐ	ปล ทธ �แพงมาก หาก Database ไม+ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter�บซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Inter�อน จะใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interอฟต,แวร,ต�วอ-.นได�หร-อไม+ อย+างบางหน+วยงานก=ใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง� 
Foxpro เข#ยนได�

ผ��แทนกรมท#.ด นให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า กรมท#.ด นเคยใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง� Database ของ Open 
Source แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วระบบใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานไม+ได� จfงเลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา กใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (นายยศว#ร,  สุวรรณรัฐ	ปลาร วงศ,จ�นทร,) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตว+า Open Source หาคนเก+ง
มาพ�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สนายาก แต+บางอย+างไม+จ*าเป[นต�องใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง� Commercial License ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งม#ราคาแพง ควรเลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา-อกใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานตามความเหมาะสุวรรณรัฐ	ปลม
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม�琬0�桳牡��ม �4�� �

๔.๒ พื่อทราบ����ศ��`�����#�c�จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.sารณาและให�ความเหEนชุม�琬0�桳牡�อบียบโครงการฯ ที่ ๑	เรื่อง��ม�ม�ลค�าเก�น 100 ล�านบียบาที่ ๑	เรื่อง ข้าปรองร"ฐว�ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ าหก�จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s รวม 
1 โครงการ ค�อ
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คณะท*างานฯ  ได�ตรวจสุวรรณรัฐ	ปลอบรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยดเอกสุวรรณรัฐ	ปลาร แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะพ จารณาตามหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กเกณฑ์ราคากลางและคุณล,แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะแนวทาง
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย�卐≋猠祴敬氺湡畧条ⵥ潣灭敬Ũ�≨猠��ª�๗. วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้ บ�ต แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว ม#ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตให�หน+วยงานปร�บแก�ไขรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยดกรณ#ไม+ม#ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณล,มาตรฐาน แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะปร�บแก�ไขรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยด 
Man/Day, Man/Month ให�เป[นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณล,ของศ�นย,ข�อม�ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาท#.ปรfกษาไทย กระทรวงการคลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ง แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะในสุวรรณรัฐ	ปล+วนท#.เป[นอ�ปกรณ,อ-.น ๆ 
รายการท#. ๒ ค+าใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�จ+ายในการด*าเน นงาน ให�เพ .มรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยด เชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง+น ค+าโทรศ�พท, ค+าเด นทาง ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งหน+วยงานได�ปร�บแก�ไขสุวรรณรัฐ	ปล+งให�ฝ�าย
เลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาขาน�การฯ แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว ตามรายลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเอ#ยดเสุวรรณรัฐ	ปลนอในท#.ประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ม จfงเร#ยนท#.ประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มเพ-.อโปรดพ จารณา

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ม แก�ไขหลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�งประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�มคร�3งท#. ๘/๒๕๕๕)
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ข.อส�งเกตและข.อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (รศ.ดร.ธนาร�กษ, ธ#ระม�.นคง) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตว+า รายการท#. ๑ เคร-.อง

คอมพ วเตอร,แม+ข+าย ท*าไมราคา ๓๐ – ๔๐ ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�านบาท ในขณะท#.ตรวจสุวรรณรัฐ	ปลอบราคาจาก Web แค+ ๒๐ กว+าลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�านบาทเท+าน�3น
ผ��แทนการประปาสุวรรณรัฐ	ปล+วนภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อ�ม ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาคชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า สุวรรณรัฐ	ปลอบถามต�วแทนจ*าหน+ายแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว ราคา ๒๐ กว+าลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�าน

บาท น�3น ม#ขายแต+ในต+างประเทศ ในประเทศไทยต�องใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ราคา ๓๐ – ๔๐ ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�านบาท ตามท#.เสุวรรณรัฐ	ปลนอมา
กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (พลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาเอก ดร.ว ชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง ต สุวรรณรัฐ	ปลาทรานนท,) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า เม-.อ

เป[นการ Upgrade SAP ท*าไมไม+ขอราคาจาก บร ษ�ท CDGs มา ถ�า ๗๕ ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�านแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วเป[นการ Upgrade เป[นราคาท#.ไม+เหมาะสุวรรณรัฐ	ปลม 
สุวรรณรัฐ	ปลม�ยก+อนจ�าง Customise ประมาณ ๑๕ ลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�านบาทเท+าน�3น

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (ดร.ว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส พงศ, พงศ,สุวรรณรัฐ	ปล�วรรณ) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า ปกต  
Upgrade/Downgrade จะต�องม#ต�วชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3บอกว+าเป[นร�อยลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะเท+าใด

ผ��แทนการประปาสุวรรณรัฐ	ปล+วนภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อ�ม ภัย	กรรมการ�ื่อสาร	�
 	�	���À�����V�นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก	ผู้อาคชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง#3แจงว+า เป[นแบบ Functional Upgrade ซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interf.งบร ษ�ทต�องตรวจ
สุวรรณรัฐ	ปลอบท�กโปรแกรมว+าใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งานได� แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะถ�กบ�งค�บให�เปลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา#.ยน version หมดเลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาย เพราะร�+นเก+าจะใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�ไม+ได�แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�ว 

ประธานฯ (นายประชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งา เตร�ตน,)  ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า ขอให�สุวรรณรัฐ	ปลถาบ�นเทคโนโลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาย#
นานาชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งาต สุวรรณรัฐ	ปล ร นธรเข#ยนโปรแกรมน#3ได�หร-อไม+ แลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�วเปqดเป[น Open Source 

กรรมการผ��ทรงค�ณว�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต ส  (รศ.ดร.ธนาร�กษ, ธ#ระม�.นคง) ให�ข�อสุวรรณรัฐ	ปล�งเกตแลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาะข�อเสุวรรณรัฐ	ปลนอแนะว+า อาจ
เป[นความร+วมม-อระหว+างสุวรรณรัฐ	ปลถาบ�นเทคโนโลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธาย#นานาชุม แก้ไขหลังประชุมครั้งาต สุวรรณรัฐ	ปล ร นธรก�บบร ษ�ทในการร+วมก�นพ�ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สนา สุวรรณรัฐ	ปล*าหร�บ Oracle เป[น Database 
ก=เหมาะสุวรรณรัฐ	ปลมท#.จะน*ามาใชุม แก้ไขหลังประชุมครั้ง�งาน แต+โปรแกรมในลัดกระทรวงมหาดไทย	ประธา�กษณะเด#ยวก�บ SAP เราสุวรรณรัฐ	ปลามารถเข#ยนเองได�
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม�琬0�桳牡��ม \������	��)"&),�+�2�	"�&6�2
�	��5#�'% �6��'	�5��&�6�\��#�	�	
���6&�?�$�?��\���[�5�&���\�
#�	�	��5#�'%	���
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ระเบียบ�ยบียบวาระที่ ๑	เรื่อง�� ๕ เร��องอ��น ๆ
๕.๑ พื่อทราบ����ศ��`�����#�c�จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.sารณาและให�ความเหEนชุม�琬0�桳牡�อบียบโครงการฯ ข้าปรองส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ �วนราชุม�琬0�桳牡�การ จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s;านวน ๒ โครงการ ค�อ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ;าน"กงานปล"ดกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s;านวน   ๒   โครงการ  
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๕.๒ พื่อทราบ����ศ��`�����#�c�จ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.sารณาหล"กเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕2และแนวที่ ๑	เรื่องางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�บียบ"ติ�การจ้งที่ประชุมทราบ�㜷p�敲��-�com.s"ดหาระบียบบียบคอมพื่อทราบ����ศ��`�����#�c�วเติอร2ข้าปรองกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย 
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