
รายงานการประชุม
คณะกรรมกา
ม
คณะกรรมการการบร�หารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบ�วเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย

คร��งท ! ๘/๒๕๕๕
ว�นพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบฤห�สบด ท ! ๓๐ ส�งหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห-องประชุม
คณะกรรมกา
ม ๑  อาคารศาลาว0าการกระทรวงมหาดไทย  ส1าน�กงานปล�ดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผ3-เข-าประชุม
คณะกรรมกา
ม
1. พลเอก ดร.วิชิต  สาท�ชิต  สาทรานน�ต  สาทรานนท� กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�

 ประธานท"#ประชิต  สาทรานน�ม
2. ดร.วิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�พงศ์ พงศ์สุว� พงศ์ พงศ์สุว�ส�วิชิต  สาทรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�
3. นายกฤษ  ม*นทรานนท� กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�
4. นายยศ์ พงศ์สุววิชิต  สาท"ร�  สาร�วิชิต  สาทงศ์ พงศ์สุว�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*นทร� ท"#ปร-กษาเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�

ส/าน*กงานร*ฐบาลอ�เล2กทรอน�กส� (องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�การมหาชิต  สาทรานนน) (สรอ.)
กระทรวิชิต  สาทงเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร

5. นายพ�ษณ�  พ"สะระ เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าพน*กงานปกคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รองชิต  สาทรานน/านาญการ กรรมการ
กรมการปกคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รอง

6. นายอด�สร  ส�ทธ�เล�ศ์ พงศ์สุว ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการกล�;มพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบสารสนเทศ์ พงศ์สุว กรรมการ
กรมการพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาชิต  สาทรานน�มชิต  สาทรานนน

7. นางส�พรรณ"  เก�ดส�วิชิต  สาทรรณ� ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการส;วิชิต  สาทนสารสนเทศ์ พงศ์สุว กรรมการ
กรมท"#ด�น

8. นายชิต  สาทรานนานน  วิชิต  สาทาส�กศ์ พงศ์สุว�ร� ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวท�องถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����#น กรรมการ
กรมส;งเสร�มการปกคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รองท�องถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����#น

9. นางสาวิชิต  สาทปร�ยาตร  ซาล�ม" น*กทร*พยากรบ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ลชิต  สาทรานน/านาญการพ�เศ์ พงศ์สุวษ กรรมการ
กรมโยธาธ�การและผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�*งเม7อง

10. นายวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�น*นท�  ส�ลม*ฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ชิต  สาทรานน;วิชิต  สาทยผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���วิชิต  สาท;าการเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุว กรรมการ
การประปานคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รหลวิชิต  สาทง

11. นายน�วิชิต  สาท*ตร  สถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����ตกาญจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการส/าน*กเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุว กรรมการ
การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/

12. นายพ�เชิต  สาทรานนษฐ�  ชิต  สาทรานนานวิชิต  สาทาท�ก ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายวิชิต  สาทางแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุว กรรมการ
การไฟฟGานคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รหลวิชิต  สาทง

13. นายก�ตต�ณ*ฎฐ�  ปIญจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโส�ร�เล�ศ์ พงศ์สุว ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���เชิต  สาทรานน"#ยวิชิต  สาทชิต  สาทรานนาญระด*บ ๑๒ ด�านสารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร กรรมการ
การไฟฟGาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/

14. นายก�ตต�พ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAน�  โนนนอก ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�หน�าท"#ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นงาน/โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการ กรรมการ
และปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�หน�าท"#ห*วิชิต  สาทหน�าแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นกเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุว

 องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�การตลาด
15. นายธรรมน�ญ  ศ์ พงศ์สุวร"วิชิต  สาทรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการส;วิชิต  สาทนอ/านวิชิต  สาทยการ กรรมการ

ส/าน*กนโยบายและแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�น สป.มท.
16. นายวิชิต  สาท*นชิต  สาทรานน*ย  คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/งเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการส/าน*กพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาและส;งเสร�มการบร�หาร- กรรมการ

 ราชิต  สาทรานนการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*งหวิชิต  สาท*ด สป.มท.
17. นายแมนร*ตน�  ร*ตนส�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/นธ� ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท. กรรมการและ

เลขาน�การ
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18. นายทองส�น  ส*ตยาพ*นธ�� ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการส;วิชิต  สาทนย�ทธศ์ พงศ์สุวาสตร�สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร กรรมการและ
 ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท. ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ชิต  สาทรานน;วิชิต  สาทยเลขาน�การ

19. นางบ�ษราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/*ม  หวิชิต  สาท*งศ์ พงศ์สุว�ร�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�ตร ห*วิชิต  สาทหน�ากล�;มพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาและมาตรฐานระบบสารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร กรรมการและ
ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท. ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ชิต  สาทรานน;วิชิต  สาทยเลขาน�การ

20. นางสาวิชิต  สาทวิชิต  สาทรรณภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.า  ข*นต�สมบ�รณ� น*กวิชิต  สาท�ชิต  สาทรานนาการคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�ชิต  สาทรานน/านาญการ กรรมการและ
ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท. ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ชิต  สาทรานน;วิชิต  สาทยเลขาน�การ

21. นางก*นท�มา  กล�#นพ*นธ�� น*กวิชิต  สาท�เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ราะห�นโยบายและแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นชิต  สาทรานน/านาญการ กรรมการและ
ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท. ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ชิต  สาทรานน;วิชิต  สาทยเลขาน�การ

22. นางสาวิชิต  สาทวิชิต  สาท�ไลภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.รณ�  ศ์ พงศ์สุวร"ไพศ์ พงศ์สุวาล น*กวิชิต  สาท�ชิต  สาทรานนาการคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�ชิต  สาทรานน/านาญการ กรรมการและ
 ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท. ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ชิต  สาทรานน;วิชิต  สาทยเลขาน�การ

23. นางส�ณ"ย�  ชิต  สาทรานน�ปร"ชิต  สาทรานนา เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าพน*กงานธ�รการ ชิต  สาทรานน/านาญงาน กรรมการและ
ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท. ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ชิต  สาทรานน;วิชิต  สาทยเลขาน�การ

ผ3-ไม0มาประชุม
คณะกรรมกา
ม (ต�ดราชิต  สาทรานนการ)
1. นายพระนาย  ส�วิชิต  สาทรรณร*ฐ ปล*ดกระทรวิชิต  สาทงมหาดไทย ประธานคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการ
2. นายประชิต  สาทรานนา  เตร*ตน� รองปล*ดกระทรวิชิต  สาทงมหาดไทย รองประธานคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการ
3. นายส�ธ"  ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโร�ญชิต  สาทรานนนะชิต  สาทรานน*ย ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"อ�เล2กทรอน�กส�และคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทตอร�แห;งชิต  สาทรานนาต� กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�
4. รศ์ พงศ์สุว.ดร.ธนาร*กษ� ธ"ระม*#นคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ง ห*วิชิต  สาทหน�าภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาท�ชิต  สาทรานนาเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���บร�หารเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวระด*บส�ง กรมปGองก*นและบรรเทาสาธารณภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ย กรรมการ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการส;วิชิต  สาทนเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุว ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท. กรรมการ
7. นางนพวิชิต  สาทรรณ  ประคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/องศ์ พงศ์สุว�ลปQ น*กวิชิต  สาท�เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ราะห�นโยบายและแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นชิต  สาทรานน/านาญการ กรรมการ

ศ์ พงศ์สุว�นย�เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร สป.มท.
ผ3-เข-าร0วมประชุม
คณะกรรมกา
ม 
1. นางสมภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ทร ชิต  สาทรานน�อ�สสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการกองคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�และเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7อข;าย การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/
2. นายวิชิต  สาทรฉัตร์ *ตร�  ตร"อร�ณ ห*วิชิต  สาทหน�างานพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�บร�หาร การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/
3. นายทวิชิต  สาท"ส�ทธ�S  น�ลด/า ห*วิชิต  สาทหน�างานศ์ พงศ์สุว�นย�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/
4. นางสาวิชิต  สาทวิชิต  สาท�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าวิชิต  สาท"  เนตรสาร�กา น*กวิชิต  สาท�ชิต  สาทรานนาการแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นท"#ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าพถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���;ายชิต  สาทรานน/านาญการ กรมท"#ด�น
5. นายปIณณท�ดา  ศ์ พงศ์สุวร"วิชิต  สาท�เศ์ พงศ์สุวษ นายชิต  สาทรานน;างโยธาชิต  สาทรานน/านาญงาน ศ์ พงศ์สุว�นย�ปGองก*นและบรรเทา

สาธารณภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ยเขต 18 ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�เก2ต
6. นางปร"ยาการย�  เกตชิต  สาทรานน� น*กวิชิต  สาท�เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ราะห�นโยบายและแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นชิต  สาทรานน/านาญการ กล�;มพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบบร�หาร สป.มท.
7. นางสาวิชิต  สาทดาร*ตน�  จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*นตราแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ;ม เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าพน*กงานบร�หารงานท*#วิชิต  สาทไป กล�;มพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบบร�หาร สป.มท.
8. นายย�ทธพล พวิชิต  สาทกสน�ท เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าพน*กงานวิชิต  สาท�เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ราะห�นโยบายและแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�น กล�;มพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบบร�หาร สป.มท.
9. นางสาวิชิต  สาทอ�บลวิชิต  สาทรรณ  นะประท�ม เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าหน�าท"#บรรณาร*กษ� สถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���าบ*นด/ารงราชิต  สาทรานนาน�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าพ สป.มท.
10. นางสาวิชิต  สาททองสร�อย  การะเกษ เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าพน*กงานธ�รการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�งาน สถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���าบ*นด/ารงราชิต  สาทรานนาน�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าพ สป.มท.
11. นางสาวิชิต  สาทส�ระณ"  เหล7องธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���อ/านวิชิต  สาทยการกองพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาสารสนเทศ์ พงศ์สุว การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/
12. นายธรรมน�ญ  ตร"บ�บผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�า ห*วิชิต  สาทหน�างานพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"นT/าส�ญเส"ย การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/
13. นายอ�ดมพร  กาญจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโน� ห*วิชิต  สาทหน�ากล�;มปGองก*น ศ์ พงศ์สุว�นย�ปGองก*นและบรรเทา

สาธารณภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ยเขต 18 ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�เก2ต
14. นางสาวิชิต  สาทส�พรรณ"  พ�ลพ�พ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAน� เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าพน*กงานการเง�นและบ*ญชิต  สาทรานน"ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�งาน กองคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ล*ง สป.มท.

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�ᒒ�ᗶ�却ኸП굨����콤ꁨౚꄈౚꆨ�ม)
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15. นางสาวิชิต  สาทปาร�ชิต  สาทรานนาต�  พ�มปาน นายชิต  สาทรานน;างไฟฟGาชิต  สาทรานน/านาญงาน ศ์ พงศ์สุวสส.สป.
16. นางส�ดใจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ  ล"ลาถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���าวิชิต  สาทรชิต  สาทรานน*ย เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าพน*กงานธ�รการชิต  สาทรานน/านาญงาน ศ์ พงศ์สุวสส.สป.
17. นายบ�ญยง เร7องพงษ� นายชิต  สาทรานน;างไฟฟGาชิต  สาทรานน/านาญงาน ศ์ พงศ์สุวสส.สป.
18. นางก*นยา  เย"#ยมสถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���าน เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�าพน*กงานธ�รการชิต  สาทรานน/านาญงาน ศ์ พงศ์สุวสส.สป.
เร�!มประชุม
คณะกรรมกา
มเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบ ยบวาระท ! ๑ เร4!องประธานแจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค-งท !ประชุม
คณะกรรมกา
มทราบ

ประธานฯ (พลเอก ดร.วิชิต  สาท�ชิต  สาทรานน�ต สาทรานนท�) แจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�งท"#ประชิต  สาทรานน�มวิชิต  สาท;า ประธานฯ (นายประชิต  สาทรานนา เตร*ตน� รองปล*ด
กระทรวิชิต  สาทงมหาดไทย) ต�ดราชิต  สาทรานนการ ได�มอบหมายให�ท/าหน�าท"#ประธานฯ แทน
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ
ระเบ ยบวาระท ! ๒ ร�บรองรายงานการประชุม
คณะกรรมกา
มคณะกรรมการฯ คร��งท ! ๗/๒๕๕๕  เม4!อว�นท ! ๙ ส�งหาคม ๒๕๕๕

-  ในการประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการการบร�หารและจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาระบบคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�ของกระทรวิชิต  สาทงมหาดไทย คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร*Tงท"# 
7/๒๕๕๕  เม7#อวิชิต  สาท*นท"# ๙ ส�งหาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ม ๒๕๕๕  เปYนการพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาให�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทามเห2นชิต  สาทรานนอบและร*บทราบโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�ของ
ส;วิชิต  สาทนราชิต  สาทรานนการ และร*ฐวิชิต  สาท�สาหก�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ  รวิชิต  สาทม 6 หน;วิชิต  สาทยงาน จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน 23 โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการ  ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ ได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/ารายงานการประชิต  สาทรานน�ม ม"
จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน 15 หน�า  ซ-#งได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งให�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการฯ ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทามถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����กต�องล;วิชิต  สาทงหน�าแล�วิชิต  สาท การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/แจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�งแก�ไข
รายงานประชิต  สาทรานน�มฯ ด*งน"T

ระเบ"ยบวิชิต  สาทาระท"# ๓ เร7#องเพ7#อทราบ 
โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการท"# ๑๑  หน�า ๘ ขอเพ�#มข�อคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทาม "ซ-#ง กปภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.. ได�ทบทวิชิต  สาทนแล�วิชิต  สาท โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการน"TเปYนการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/า Pilot 

Project ท"# กปภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing..ข.๗ หากไม;สามารถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���รองร*บการใชิต  สาทรานน�งานได� ก2จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโะไม;ขยายผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�ลต;อ และได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�*งการเชิต  สาทรานน7#อมโยงอ�ปกรณ�
เพ�#มเต�มให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ แล�วิชิต  สาท จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ"

ระเบ"ยบวิชิต  สาทาระท"# ๔ เร7#องเพ7#อพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา 
โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการท"# ๑๗ หน�า ๑๐ ขอปร*บแก�ไขข�อคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทาม จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากเด�ม "จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน ๑๑,๐๙๓,๐๐๐ บาท (ส�บเอ2ดล�าน

เก�าหม7#นสามพ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)" เปYน "๑๐,๘๙๓,๐๐๐ (ส�บล�านแปดแสนเก�าหม7#นสามพ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)" 
โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการท"# ๑๘ หน�า ๑๑ ขอต*ดข�อคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทาม "ของกองคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�และเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7อข;าย" และปร*บแก�ไข

ข�อคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทาม จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากเด�ม "ส;วิชิต  สาทนท"#เปYนอ�ปกรณ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน ๘๑,๐๙๔,๕๙๔.๗๒ บาท (แปดส�บเอ2ดล�านเก�าหม7#นส"#พ*นห�า
ร�อยเก�าส�บส"#บาทเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดส�บสองสตางคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�)" เปYน "ส;วิชิต  สาทนท"#เปYนอ�ปกรณ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน ๘๐,๒๐๘,๑๐๐ บาท (แปดส�บล�าน
สองแสนแปดพ*นหน-#งร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)"

โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการท"# ๒๑ หน�า ๑๓ ขอต*ดข�อคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทาม "ซ-#งการประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ไม;จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ;ายคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/;าบ/าร�งร*กษามาหลายปi
แล�วิชิต  สาท พอจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโะ Upgrade เขาก2คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ดคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/;า Back grade"

จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดร*บรองรายงานการประชิต  สาทรานน�ม
ข-อส�งเกตและข-อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���แทนการไฟฟGาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ขอแก�ไขรายงานการประชิต  สาทรานน�ม หน�า ๕ และ ๖ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ากลางและ
คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณล*กษณะพ7Tนฐานแท2บเล2ต (Tablet) ของกระทรวิชิต  สาทงมหาดไทย โดยต*ดข�อคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทาม “ม"ชิต  สาทรานน;องส/าหร*บใส;ส7#อบ*นท-ก Micro SD” 
ในคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณสมบ*ต�ของเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องแท2บเล2ตท*Tง ๔ แบบ เน7#องจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากเปYนการก"ดก*นผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�ล�ตภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�บางย"#ห�อ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห2นชิต  สาทรานนอบให�ต*ดข�อคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทาม “ม"ชิต  สาทรานน;องส/าหร*บใส;ส7#อบ*นท-ก Micro SD” ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ากลางและคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณล*กษณะ
พ7Tนฐานแท2บเล2ต (Tablet) ของกระทรวิชิต  สาทงมหาดไทย และร*บรองรายงานการประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการฯ คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร*Tงท"# ๗/๒๕๕๕

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�ᒒ�ᗶ�却ኸП굨����콤ꁨౚꄈౚꆨ�ม)
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ระเบ ยบวาระท ! ๓ เร4!องส4บเน4!องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คากการประชุม
คณะกรรมกา
มคณะกรรมการฯ คร��งท ! 7/2555 เม4!อว�นท ! ๙ ส�งหาคม 2555
- การพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาระบบคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�ท"#ม"ม�ลคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/;าเก�น ๕ ล�านบาท ของส;วิชิต  สาทนราชิต  สาทรานนการและ

ร*ฐวิชิต  สาท�สาหก�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ ซ-#งคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการฯ ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไข รวิชิต  สาทม 4 โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการ และคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�ประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร*Tงท"# 
8/2555 เม7#อวิชิต  สาท*นท"# 23 ส�งหาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ม 2555 ม"ข�อสร�ป ด*งน"T 

ระเบ"ยบวิชิต  สาทาระท"# ๓ เร7#องเพ7#อทราบ 
โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการท"#   12   โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาการใชิต  สาทรานน� GIS เพ7#อการเฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกGาระวิชิต  สาท*งข�อม�ลนT/าส�ญเส"ย (DMA) ณ กปภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing..สาขา

อ�;ทอง ของการประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ งบประมาณปi ๒๕๕๕ วิชิต  สาทงเง�น 4,794,400 บาท  (ส"#ล�านเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดแสนเก�าหม7#นส"#พ*นส"#ร�อยบาท
ถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) ส;วิชิต  สาทนท"#เปYนอ�ปกรณ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทนเง�น 2,105,000 บาท (สองล�านหน-#งแสนห�าพ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการฯ ม"ข�อส*งเกตและเสนอแนะในการประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร*Tงท"# ๗/๒๕๕๕ ให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายการ
กรณ"ไม;ม"ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/าตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�มาตรฐาน คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/7อ คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/;าพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบงาน โดยให�หน;วิชิต  สาทยงานจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/า Man day/Man month เพ�#มเต�ม

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดรายการคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/;าพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบงานท"#จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/าเพ�#มเต�มแล�วิชิต  สาท ไม;ม"
ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานน/าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา  จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห2นชิต  สาทรานนอบ

ระเบ"ยบวิชิต  สาทาระท"# ๔ เร7#องเพ7#อพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน ๓ โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการ
โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการท"#   16   โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบบร�การข�อม�ลด�านร*งวิชิต  สาท*ดและท/าแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นท"# ของส/าน*กเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"

สารสนเทศ์ พงศ์สุว กรมท"#ด�น งบประมาณปi 2556 วิชิต  สาทงเง�น 22,504,000 บาท (ย"#ส�บสองล�านห�าแสนส"#พ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) ส;วิชิต  สาทนท"#เปYน
อ�ปกรณ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทนเง�น 19,930,000 บาท (ส�บเก�าล�านเก�าแสนสามหม7#นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการฯ ม"ข�อส*งเกตและข�อเสนอแนะในการประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร*Tงท"# ๗/๒๕๕๕ ให�กรมท"#ด�นปร*บแก�ไข
รายการคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/;าพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบงานของโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ ซ-#งเปYนระด*บท"#ส�งส�ดท�กระด*บ ในทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�เปYนไปไม;ได� ให�แก�ไขตามคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทามเปYนจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโร�ง 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดรายการคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/;าพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบงานท"#ปร*บแก�ไขแล�วิชิต  สาทย*งไม;ถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����ก
ต�อง ประธานฯ (นายกฤษ  ม*นทรานนท�) ม"ข�อเสนอแนะวิชิต  สาท;า ให�กรมท"#ด�นถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���อนเร7#องออกเพ7#อปร*บแก�ไขให�ถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����กต�องก;อน ซ-#งผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���แทน
กรมท"#ด�นไม;ข*ดข�อง โดยให�ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���แทนของกรมท"#ด�นหาร7อก*บฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ เข�าหาร7อร;วิชิต  สาทมก*บผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���แทนกระทรวิชิต  สาทง ICT ท"#เปYนผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ออก
ข�อก/าหนดด�าน GIS ด*งกล;าวิชิต  สาท ในวิชิต  สาท*นพ�ธท"# ๕ ก*นยายน ๒๕๕๕ เวิชิต  สาทลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห�องประชิต  สาทรานน�ม ๘๐๓ กระทรวิชิต  สาทงเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"-
สารสนเทศ์ พงศ์สุวและการส7#อสาร อาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ารบ" ศ์ พงศ์สุว�นย�ราชิต  สาทรานนการเฉัตร์ ล�มพระเก"ยรต� ๘๐ พรรษาฯ ถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���นนแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�งวิชิต  สาท*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนะ เขตหล*กส"# กร�งเทพฯ แล�วิชิต  สาท
คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/;อยน/าเสนอโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ เข�าท"#ประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการฯ พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาในคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร*Tงต;อไป จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการท"#   17   โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบต�ดตามและวิชิต  สาท�เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ราะห�ข�อม�ลด�านการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�ล�ตจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ;ายนT/าของการประปา
ส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ งบประมาณปi 2555 วิชิต  สาทงเง�น  20,000,000 บาท (ย"#ส�บล�านบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) ส;วิชิต  สาทนท"#เปYนอ�ปกรณ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� 
จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน 11,093,000 บาท (ส�บเอ2ดล�านเก�าหม7#นสามพ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการฯ ม"ข�อส*งเกตและข�อเสนอแนะในการประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร*Tงท"# ๗/๒๕๕๕ ให�หน;วิชิต  สาทยงานเปล"#ยนชิต  สาทรานน7#อ
โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ ใหม; เน7#องจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากเปYนล*กษณะ War Room ไม;ใชิต  สาทรานน; Application Software และปร*บลดราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/า Video Wall ให�เหมาะสม

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดท"#ปร*บแก�ไขแล�วิชิต  สาท และหน;วิชิต  สาทยงานได�เปล"#ยนชิต  สาทรานน7#อโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการ
พ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTAนาระบบต�ดตามและวิชิต  สาท�เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ราะห�ข�อม�ลด�านการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�ล�ตจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ;ายนT/า เปYน “โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการศ์ พงศ์สุว�นย�สารสนเทศ์ พงศ์สุวส/าหร*บผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���บร�หาร (Executive 
Information Center: EIC)” และประธานฯ (นายกฤษ ม*นทรานนท�) ม"ข�อเสนอแนะให�การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ปร*บแก�ไข
รายละเอ"ยดเพ�#มเต�ม เพ7#อน/าเสนอท"#ประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการฯ พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาต;อไป ตามเอกสารเสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#
ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา
ข-อส�งเกตและข-อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA� (ดร.วิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/IMPLEMENTA�พงศ์ พงศ์สุว�  พงศ์ พงศ์สุว�ส�วิชิต  สาทรรณ) ม"ข�อเสนอแนะให�เพ�#มข�อม�ลเปYนต*วิชิต  สาทเลขท"#ชิต  สาทรานน*ดเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนวิชิต  สาท;า 
เม7#อจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/าระบบน"Tแล�วิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโะเก�ดประโยชิต  สาทรานนน�เท;าไร อย;างไร เชิต  สาทรานน;น จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโะลดนT/าส�ญเส"ยได�ก"#ล�านบาท เปYนต�น
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห2นชิต  สาทรานนอบ

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�ᒒ�ᗶ�却ኸП굨����콤ꁨౚꄈౚꆨ�ม)
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โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการท"#   21   โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการปร*บปร�งระบบงานทางธ�รก�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ (Upgrade SAP) งบประมาณปi 2555 วิชิต  สาทงเง�น 
156,500,000 บาท (หน-#งร�อยห�าส�บหกล�านห�าแสนบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ð���
�]�น�วิชิต  สาทน) ส;วิชิต  สาทนท"#เปYนอ�ปกรณ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นอมพ�วิชิต  สาทเตอร� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน 133,687,300 
บาท (หน-#งร�อยสามส�บสามล�านหกแสนแปดหม7#นเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดพ*นสามร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ð���
�]�น�วิชิต  สาทน)

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นณะกรรมการฯ ม"ข�อส*งเกตและข�อเสนอแนะในการประชิต  สาทรานน�มคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นร*Tงท"# ๗/๒๕๕๕ ให�หน;วิชิต  สาทยงานเปล"#ยนวิชิต  สาท*ตถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ð���
�]�น�-
ประสงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�น�และเปGาหมายของโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากเด�ม เพ7#อรองร*บงานในอนาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นต เปYน เพ7#อรองร*บระบบงานในปIจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�บ*น และให�กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�น�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นายพิษณุ  พ�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาวิชิต  สาท;าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นวิชิต  สาทรท/าอย;างไรเพ7#อให�การประปาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค��¸�����Q�นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	กรรมการ
			สำนักน�ม�ภูมิภาค��¸�����Q�นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	กรรมการ
			สำนักนาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นใชิต  สาทรานน�เปYนแนวิชิต  สาททางในการปร*บแก�ไขรายละเอ"ยดโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการฯ 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นณะท/างานฯ ได�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดท"#ปร*บแก�ไขตามท"#คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นณะกรรมการฯ ม"ข�อส*งเกตวิชิต  สาท;าท/าไม
ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาส�งมาก ซ-#ง กปภูมิภาค��¸�����Q�นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	กรรมการ
			สำนักน. ได�ปร*บแก�ไขรายการท"# 14 คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�น;าปร*บปร�งและพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นายพิษณุ  พนาระบบงานจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากเด�ม 72.02 ล�านบาท เปYน 43.91 
ล�านบาท ตามรายละเอ"ยดเอกสารเสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
ข-อส�งเกตและข-อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�น�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นายพิษณุ  พ�  (นายกฤษ ม*นทรานนท� )  แจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�งท"#ประชิต  สาทรานน�มวิชิต  สาท;ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�น�ณวิชิต  สาท�ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นายพิษณุ  พ� 
(รศ์ พงศ์สุว.ดร.ธนาร*กษ� ธ"ระม*#นคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นง) ต�ดราชิต  สาทรานนการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งไม;ได�มาประชิต  สาทรานน�มในวิชิต  สาท*นน"T แต;ได�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกากข�อส*งเกตวิชิต  สาท;า เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นอมพ�วิชิต  สาทเตอร�แม;ข;ายซ-#งม"
การเปร"ยบเท"ยบ ๓ ย"#ห�อแล�วิชิต  สาท แต;ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาย*งส�ง ๓๐ – ๔๐ ล�านบาท ในขณะท"#ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโาก Web แคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�น; ๒๐ กวิชิต  สาท;าล�าน
บาทเท;าน*Tน จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งขอเสนอวิชิต  สาท;าน;าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโะน/าย"#ห�อท"#ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาต#/าส�ด (จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากการเปร"ยบเท"ยบ ๓ ย"#ห�อ) มาท/าการเปร"ยบเท"ยบ ๓ บร�ษ*ทอ"ก
คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นร*Tงหน-#งเพ7#อให�ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ð���
�]�น�กลง จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นณะกรรมการฯ ม"ข�อส*งเกตและข�อเสนอแนะวิชิต  สาท;าราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาท"#บร�ษ*ทเสนอเปYนราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาต#/าส�ดอย�;แล�วิชิต  สาท เน7#องจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโาก
เปYนบร�ษ*ทท"#ได�ลงทะเบ"ยนเอาไวิชิต  สาท�ก;อนบร�ษ*ทอ7#น ท/าให�สามารถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ð���
�]�นขายได�ในราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาต#/ากวิชิต  สาท;าบร�ษ*ทอ7#น แต;ท"#ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาขายในประเทศ์ พงศ์สุวไทย
แพงกวิชิต  สาท;าต;างประเทศ์ พงศ์สุว เน7#องจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากม"คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�น;าบ/าร�งร*กษาเพ�#มอ"กหลายปi และบร�ษ*ทผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�ล�ตม"ข�อก/าหนดไวิชิต  สาท�วิชิต  สาท;า หากจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/าหน;ายในพ7Tนท"#ใด  
เชิต  สาทรานน;น ในโซนเอเซ"ย จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโะเพ�#มราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นาอ"กร�อยละเท;าใด 
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม เห2นชิต  สาทรานนอบ
ระเบ ยบวาระท ! ๔ เร4!องเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบ4!อทราบ

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ ได�น/าเสนอท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อร*บทราบ ด*งน"T
๔.๑ รายงานผลการด1าเน�นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบ�วเตอร�ท !ม ม3ลค0าไม0เก�น ๕ ล-านบาท 

ป>งบประมาณ 2555 ท !ผ0านการพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบ�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาของคณะกรรมการฯ ระด�บจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�งหว�ด ด�งน �
๑) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*งหวิชิต  สาท*ดพ�ษณ�โลก จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน  19   หน;วิชิต  สาทยงาน  24  โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการ
๒) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*งหวิชิต  สาท*ดฉัตร์ ะเชิต  สาทรานน�งเทรา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน  24  หน;วิชิต  สาทยงาน  24  โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการ
๓) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*งหวิชิต  สาท*ดสม�ทรสาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นร จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน  16  หน;วิชิต  สาทยงาน  17  โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการ
๔) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*งหวิชิต  สาท*ดเชิต  สาทรานน"ยงใหม; จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน  17  หน;วิชิต  สาทยงาน   26  โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการ

มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ
๔.๒ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบ�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาร�บทราบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบ�วเตอร�ท !ม ม3ลค0าไม0เก�น ๕ ล-านบาท 

ของส0วนราชุม
คณะกรรมกาการ และร�ฐว�สาหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค ตามหล�กเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2�ของคณะกรรมการฯ ในการประชุม
คณะกรรมกา
มคร��งท ! 1/2548 เม4!อว�นท ! 18 
มกราคม 2548 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 จำนวน 5 หน่วยงาน รวมG!งคณะท1างานฯ ได-พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบ�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาตรวจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คสอบแล-ว ในการประชุม
คณะกรรมกา
มคร��งท ! 8/2555 เม4!อว�นท ! 23 ส�งหาคม 
2555 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค1านวน 5 หน0วยงาน รวม 15 โครงการ ค4อ

ส1าน�กงานปล�ดกระทรวงมหาดไทย จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค1านวน   ๔   โครงการ  
1. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นรงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นร�ภูมิภาค��¸�����Q�นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	กรรมการ
			สำนักน*ณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นอมพ�วิชิต  สาทเตอร�เพ7#อเพ�#มประส�ทธ�ภูมิภาค��¸�����Q�นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	กรรมการ
			สำนักนาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�งานของกล�;มพ*ฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นายพิษณุ  พนา

ระบบบร�หาร สป. งบประมาณปi ๒๕๕๕ วิชิต  สาทงเง�น 31,800 บาท (สามหม7#นหน-#งพ*นแปดร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น����Ð���
�]�น�วิชิต  สาทน)
คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈����敩��B�นณะท/างานฯ ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ไม;ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานน/าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�����P����耀��dbacces�ม)
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2. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�แม;ข;ายส/าหร*บห�องสม�ดกระทรวิชิต  สาทงมหาดไทย ของสถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ���าบ*น
ด/ารงราชิต  สาทรานนาน�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าพ งบประมาณปi ๒๕๕๕ วิชิต  สาทงเง�น 141,400 บาท (หน-#งแสนส"#หม7#นหน-#งพ*นส"#ร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายละเอ"ยดโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ แล�วิชิต  สาท ตามราย
ละเอ"ยดท"#เสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

3. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�เพ7#อใชิต  สาทรานน�ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�งาน ของกองคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ล*ง งบประมาณปi 
๒๕๕๕  วิชิต  สาทงเง�น 93,000 บาท (เก�าหม7#นสามพ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายละเอ"ยดของโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ แล�วิชิต  สาท ตาม
รายละเอ"ยดท"#เสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

4. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดซ7Tอเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�และเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องปร�Tนเตอร� ของส/าน*กนโยบายและแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�น งบ
ประมาณปi ๒๕๕๕ วิชิต  สาทงเง�น 774,000 บาท (เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดแสนเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดหม7#นส"#พ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ไม;ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานน/าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

กรมท !ด�น จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค1านวน ๗ โครงการ
5. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดซ7Tอชิต  สาทรานน�ดคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�ส/าหร*บท/าแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นท"#ระบบด�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ�ท*ลและอ�ปกรณ�มองภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าพ ๓ ม�ต� ของ

ส/าน*กเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"ท/าแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นท"# งบประมาณปi 2555 วิชิต  สาทงเง�น 1,918,000 บาท (หน-#งล�านเก�าแสนหน-#งหม7#นแปดพ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)
คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ไม;ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานน/าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

6. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาระบบคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�เพ7#อปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�งานตามโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการเร;งร*ดการออกโฉัตร์ นดท"#ด�นให�
คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รอบคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ล�มท*#วิชิต  สาทประเทศ์ พงศ์สุว ของส/าน*กมาตรฐานการออกหน*งส7อส/าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/*ญ งบประมาณปi ๒๕๕๕ วิชิต  สาทงเง�น  1,891,200 บาท (หน-#ง
ล�านแปดแสนเก�าหม7#นหน-#งพ*นสองร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�
แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายการกรณ"ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�มาตรฐาน คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/7อ ให�เพ�#มชิต  สาทรานน�ดโปรแกรมระบบปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�การ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน 
44 เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#อง ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ แล�วิชิต  สาท ตามรายละเอ"ยดท"#เสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

7. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาอ�ปกรณ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดเก2บข�อม�ลภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าพล*กษณ�แผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นท"#การร*บรองเขตปDาไม� และจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/าฐาน
ข�อม�ลการสร�างระวิชิต  สาทางแผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นท"#สน*บสน�นการออกโฉัตร์ นดท"#ด�น ของส/าน*กมาตรฐานการออกหน*งส7อส/าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/*ญ งบประมาณปi ๒๕๕๕ 
วิชิต  สาทงเง�น  990,000 บาท (เก�าแสนเก�าหม7#นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายการกรณ"ไม;ม"ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/าตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�มาตรฐาน รายการท"# ๒ ต�� Rack 42 U 
พร�อมอ�ปกรณ� LCD Monitor ให�ถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����กต�อง ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�แก�ไขและส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ แล�วิชิต  สาท ตามรายละเอ"ยดท"#เสนอในท"#
ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�ᒒ�ᗶ�却ኸП굨����콤ꁨౚꄈౚꆨ�ม)
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8. การจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องไมโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�ไวิชิต  สาท�ส;งเสร�มการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�งาน ของส/าน*กกฎหมาย งบประมาณ
ปi ๒๕๕๕ วิชิต  สาทงเง�น  159,200 บาท (หน-#งแสนห�าหม7#นเก�าพ*นสองร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ไม;ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานน/าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

9. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดซ7Tอสแกนเนอร� ส/าหร*บจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดเก2บข�อม�ลรายการร*งวิชิต  สาท*ด งานการใชิต  สาทรานน�ระบบโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงข;ายการ
ร*งวิชิต  สาท*ดด�วิชิต  สาทยดาวิชิต  สาทเท"ยมแบบจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโลน� (RTK GPS Network) ในงานร*งวิชิต  สาท*ดเฉัตร์ พาะรายของส/าน*กงานท"#ด�น ของส/าน*กเทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"ท/า
แผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นท"# งบประมาณปi ๒๕๕๕ วิชิต  สาทงเง�น 45,000 บาท (ส"#หม7#นห�าพ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ไม;ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานน/าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

10. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดซ7Tอเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�แบบพกพาพร�อมชิต  สาทรานน�ดโปรแกรมระบบปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�การ ของส/าน*ก
เทคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/โนโลย"สารสนเทศ์ พงศ์สุว งบประมาณปi ๒๕๕๕ วิชิต  สาทงเง�น 99,000 บาท (เก�าหม7#นเก�าพ*นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�
แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายละเอ"ยดกรณ"ไม;ม"ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/าตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�มาตรฐาน รายการท"# 1 เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�
แบบพกพา ร*บประก*น ๓ ปi ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�มาตรฐานจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโะร*บประก*น ๑ ปi ส;วิชิต  สาทนร*บประก*นอ"ก ๒ ปi ให�ไปอย�;ในส;วิชิต  สาทนท"#เปYนอ�ปกรณ�
อ7#น ๆ ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ แล�วิชิต  สาท ตามรายละเอ"ยดเสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

11. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาอ�ปกรณ�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� แท2บเล2ต (Tablet Computer) งบประมาณปi ๒๕๕๕ 
วิชิต  สาทงเง�น 1,219,693 บาท  (หน-#งล�านสองแสนหน-#งหม7#นเก�าพ*นหกร�อยเก�าส�บสามบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายการกรณ"ไม;ม"ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/าตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�มาตรฐานในรายละเอ"ยดของโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการ คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/7อ 

รายการท"# ๑ เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�แท2บเล2ต ขนาด ๗.67 น�Tวิชิต  สาท ให�ใชิต  สาทรานน�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�//าวิชิต  สาท;าขนาดไม;น�อยกวิชิต  สาท;า ๗.6 น�Tวิชิต  สาท
รายการท"# ๒ เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�แท2บเล2ต ขนาด ๙.7 น�Tวิชิต  สาท ให�ใชิต  สาทรานน�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�//าวิชิต  สาท;าขนาดไม;น�อยกวิชิต  สาท;า ๙.7 น�Tวิชิต  สาท
และในตารางเปร"ยบเท"ยบ ๓ รายการ ให�ระบ�ชิต  สาทรานน7#อบร�ษ*ทท*Tง ๓ รายการ  ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;ง

ให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ แล�วิชิต  สาท ตามรายละเอ"ยดเสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

การไฟฟJาส0วนภูมิภาค จำนวน3ม�ภูมิภาค จำนวนาค จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค1านวน ๒ โครงการ
12. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�แม;ข;าย (Server) ทดแทนเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องเด�ม ส/าหร*บระบบส/ารอง

ข�อม�ล (Master Backup Server) งบประมาณปi ๒๕๕๕  วิชิต  สาทงเง�น  4,199,645 บาท (ส"#ล�านหน-#งแสนเก�าหม7#นเก�าพ*นหก
ร�อยส"#ส�บห�าบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายละเอ"ยดในโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ ให�ถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����กต�อง ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ 
แล�วิชิต  สาท ตามรายละเอ"ยดเสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

13.โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� Notebook ทดแทนเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องเด�ม ส/าหร*บใชิต  สาทรานน�ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�งานของ
แผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�นกระบบส7#อสาร กองคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/วิชิต  สาทบคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/�มและบ/าร�งร*กษา การไฟฟGาส;วิชิต  สาทนภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�ม�ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ เขต ๑ (ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ใต�) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ.เพชิต  สาทรานนรบ�ร"  งบประมาณปi ๒๕๕๕ 
วิชิต  สาทงเง�น 50,000 บาท (ห�าหม7#นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 

(ฉบับ�บับรับรอง�บับรับรององรับรองายงานการับรองปรับรองะชุม)�ᒒ�ᗶ�却ኸП굨����콤ꁨౚꄈౚꆨ�ม)
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คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายละเอ"ยดในโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ ให�ถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����กต�อง ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ 
แล�วิชิต  สาท ตามรายละเอ"ยดเสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

การประปาส0วนภูมิภาค จำนวน3ม�ภูมิภาค จำนวนาค จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค1านวน ๑   โครงการ  
14. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดซ7Tอเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร� Notebook และอ�ปกรณ�ต;อพ;วิชิต  สาทง เพ7#อโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการระบบ 

PWA  MOVING SERVICES  งบประมาณปi ๒๕๕๕  วิชิต  สาทงเง�น  2,270,000 บาท (สองล�านสองแสนเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดหม7#นบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) 
คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท  ไม;ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานน/าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา  จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ เพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

การไฟฟJานครหลวง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค1านวน ๑ โครงการ
15. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดซ7Tอ Notebook Computer พร�อมห*วิชิต  สาทอ;านเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องวิชิต  สาท*ดหน;วิชิต  สาทยไฟฟGาอ*ตรา TOU 

งบประมาณปi 2554 (ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม��กพ*น) วิชิต  สาทงเง�น 1,731,600 บาท (หน-#งล�านเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดแสนสามหม7#นหน-#งพ*นหกร�อยบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)
คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และแนวิชิต  สาททาง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายละเอ"ยดรายการกรณ"ไม;ม"ราคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/าตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�มาตรฐาน รายการ Battery 
ส/าหร*บเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�โน�ตบ��คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ (เพ�#มเต�ม ๑ ก�อน) ให�ไปอย�;ในส;วิชิต  สาทนท"#เปYนอ�ปกรณ�อ7#น ๆ ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ  
แล�วิชิต  สาท ตามรายละเอ"ยดเสนอในท"#ประชิต  สาทรานน�มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ-งเร"ยนท"#ประชิต  สาทรานน�มเพ7#อโปรดทราบ
มต�ท !ประชุม
คณะกรรมกา
ม ร*บทราบ

๔.๓ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันพฤหัสบ�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คารณาและให-ความเหLนชุม
คณะกรรมกาอบโครงการฯ ท !ม ม3ลค0าเก�น ๕ ล-านบาท ของส0วนราชุม
คณะกรรมกาการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค1านวน 1 โครงการ ค4อ

กรมปJองก�นและบรรเทาสาธารณภูมิภาค จำนวน�ย จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ค1านวน   ๑   โครงการ  
16. โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดหาเคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#องคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/อมพ�วิชิต  สาทเตอร�แม;ข;าย จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทน ๖ เคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ร7#อง ส/าหร*บรองร*บจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/าระบบฐาน

ข�อม�ลสาธารณภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ย ของศ์ พงศ์สุว�นย�ปGองก*นและบรรเทาสาธารณภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ยเขต 18 ภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.�เก2ต โดยใชิต  สาทรานน�งบประมาณของกล�;มจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*งหวิชิต  สาท*ดภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ใต�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกI�ง
อ*นดาม*น ประจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/าปi พ.ศ์ พงศ์สุว. 2555 จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทนง�น ๗,017,227 บาท (เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดล�านหน-#งหม7#นเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดพ*นสองร�อยย"#ส�บเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ2ดบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)

คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะท/างานฯ  ได�ตรวิชิต  สาทจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโสอบรายละเอ"ยดของเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณาตามหล*กเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โ�และ
แนวิชิต  สาททางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่�บ*ต�แล�วิชิต  สาท ม"ข�อส*งเกตให�หน;วิชิต  สาทยงานปร*บแก�ไขรายละเอ"ยดโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการใหม; เน7#องจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโากหน;วิชิต  สาทยงานเสนอโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการมาเฉัตร์ พาะ  
Hardware เท;าน*Tน ผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม���แทนหน;วิชิต  สาทยงานชิต  สาทรานน"Tแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโงวิชิต  สาท;าได�ท/าโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการน"TเปYนโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการแรกเข�าใจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโผู้ทรงคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม��ดวิชิต  สาท;าในส;วิชิต  สาทนของ Software ไม;ต�อง
เสนอให�คุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ณะกรรมการพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโารณา โดยข�อเท2จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโร�งแล�วิชิต  สาทหน;วิชิต  สาทยงานม"งบประมาณในการด/าเน�นโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/านวิชิต  สาทนเง�น 
25,000,000 บาท (ย"#ส�บห�าล�านบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน)

ประธาน (นายกฤษ  ม*นทรานนท�) ม"ข�อเสนอแนะให�หน;วิชิต  สาทยงานจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/าโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการมาใหม;โดยจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ด
ท/ามาท*Tง Hardware และ Software และม"มต�ให�เปล"#ยนชิต  สาทรานน7#อโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ เปYน โคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดท/าระบบฐานข�อม�ลการบร�หาร
จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดการภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.*ยพ�บ*ต� (Disaster Management System) โดยใชิต  สาทรานน�งบประมาณของกล�;มจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*งหวิชิต  สาท*ดภูมิภาค�ဂÀ�∱㰾��R�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.drawing.าคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/ใต�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกI�งอ*นดาม*น ประจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ/าปi พ.ศ์ พงศ์สุว. 2555 
วิชิต  สาทงเง�น 25,000,000 บาท (ย"#ส�บห�าล�านบาทถิ่น	กรรมการ
			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น��烐Ø���㌜Ճ����วิชิต  สาทน) ซ-#งหน;วิชิต  สาทยงานได�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโ*ดโคุณวุฒิ
			 	ประธานที่ประชุม�䋈��������A�/รงการฯ มาใหม; ส;งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกDายเลขาน�การฯ แล�วิชิต  สาท ตาม
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