
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 5/2560 วันที ่15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 

-------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ   หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ประธาน 
2. นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์  แทน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่  
3. ผศ.ยงยุธ สุจิโต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4. นายอิทธิเดช เลขะคุณ  แทน ปลัดจังหวัดสงขลา 
5. นายอาคม ประสมสุข  แทน พัฒนาการจังหวัดสงขลา 
6. นายศาสตรา เขาเจริญ  แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
8. นายหฤทัย แก้วพลงาม  แทน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
9. น.ส.ณัติยาภรณ์ มุ่งมี  แทน สถิตจิังหวัดสงขลา 
10.  นางพรทิพย์ ปาณศรี  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
11. นายอนุชา ทวะการ  แทน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
12. นายกิตติชัย เพ็ชรศรีเงิน  แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
13. น.ส.ฉัตรนภา ประกอบกิจ  แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
3. ผอ.ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาได้
ประชุม เ พ่ือ พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงานในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม 
จ านวน 3 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้าย 
 
 
 



๒ 
 
เลขานุการ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ขอแก้ไขรายละเอียดการประชุมจากเดิม  

“ให้บริการ cloud service เป็นระยะเวลาอีก 18 เดือน” แก้ไขเป็น “ให้บริการ 
cloud service เป็นระยะเวลาอีก 18 เดือน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด”   แก้ไขเป็น 

“ให้บริการ cloud service เป็นระยะเวลาอีก 18 เดือน” แก้ไขเป็น “ให้บริการ 
cloud service เป็นระยะเวลาอีก 60 เดือน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด” 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้อง CCTV ที่มีมูลค่าไม่เกิน 

10 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะท างานกลั่นกรองฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  ในการประชุมครั ้งที ่ 5/2560 เมื่อวันที่       
3 สิงหาคม 2560 สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้ 

- หน่วยงานเสนอโครงการ    จ านวน 23 โครงการ 
- มีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น   จ านวน 5 โครงการ 
- แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ  จ านวน 9 โครงการ 
- ไม่แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ  จ านวน 4 โครงการ 
- มีมติให้น าเข้าที่ประชุมใหม่ในครั้งต่อไป  จ านวน 5 โครงการ 

ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่คณะท างานฯ มีมติเห็นชอบใน
หลักการเบื ้องต้น และหน่วยงานแก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ จ านวนรวม      
14 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 

1.1. มีมติเห็นชอบในหลักการ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม 

(เทพา) งบประมาณ 146,500 บาท 
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง งบประมาณ 157,000 บาท 
3) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าชิง งบประมาณ 782,000 บาท 
4) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าชิง งบประมาณ 609,800 บาท 
5) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม ของเทศบาลเมือง

คอหงส์ งบประมาณ 125,200 บาท  
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



๓ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการตามข้อ 1.1 

 
1.2. แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
งบประมาณ 234,000 บาท 
คณะท างานฯ มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
- ให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
- จัดท า คกก.มท.01 เพ่ิมเติม 
- แก้ไขคุณสมบัติให้เป็นตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลของเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก ส านักงานส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

- ระบุลักษณะงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารฉบับแก้ไขแล้ว ปรากฏว่า หน่วยงานแก้ไข
คุณสมบัติของอุปกรณ์ตรงตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ และระบุลักษณะงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพ่ือใช้ส าหรับงานออกแบบ 
การเขียนแบบแปลนอาคาร และให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เทศบาลต าบลนาทวี 
งบประมาณ 218,400 บาท 
คณะท างานฯ มีมติให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า ซึ่งหน่วยงานได้แก้ไขตาม
มติดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน (ระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV ) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 
3 ของเทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 159,820 บาท 
คณะท างานฯ มีมติให้หน่วยงานแก้ไข ดังนี้ 
- ให้ทบทวนคุณสมบัติของตู้ Rack ว่าเป็นการ Lock spec หรือไม ่
- ให้จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล ข้อ 58 
- จอ LED ให้จัดหาตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล ข้อ 56 
- ระบุรายละเอียดของสายสัญญาณ 
- รายการติดตั้งอุปกรณ์ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น ค่าแรงส าหรับติดตั้ง 
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ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ปรากฏว่า หน่วยงานได้แก้ไข
คุณสมบัติของตู้ Rack จากเดิมที่ก าหนดคุณสมบัติของเสายึดอุปกรณ์ ประตู
หน้า ตู้ส่วนกลาง ตู้ส่วนหลัง บานพับประตู ปรับเป็น ก าหนดคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับกระทรวงดิจิทัล ฯ คือก าหนดขนาดความกว้าง ความลึก และ
ความสูง ก าหนดช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าตาม
เกณฑ์กระทรวงดิจิทัล ข้อ59 และจัดหาจอ LED ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน (ระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สถานที่ 2 ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 65,930 บาท 
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ปรากฏว่า หน่วยงานได้แก้ไข
คุณสมบัติของตู้ Rack จากเดิมที่ก าหนดคุณสมบัติของเสายึดอุปกรณ์ ประตู
หน้า ตู้ส่วนกลาง ตู้ส่วนหลัง บานพับประตู ปรับเป็น ก าหนดคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับกระทรวงดิจิทัล ฯ คือก าหนดขนาดความกว้าง ความลึก และ
ความสูง ก าหนดช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าตาม
เกณฑ์กระทรวงดิจิทัล ข้อ59 และจัดหนจอ LED ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

5) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับชีวาศรม (ระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV) ของเทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 144,620 บาท 
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ปรากฏว่า หน่วยงานได้แก้ไข
คุณสมบัติของตู้ Rack จากเดิมที่ก าหนดคุณสมบัติของเสายึดอุปกรณ์ ประตู
หน้า ตู้ส่วนกลาง ตู้ส่วนหลัง บานพับประตู ปรับเป็น ก าหนดคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับกระทรวงดิจิทัล ฯ คือก าหนดขนาดความกว้าง ความลึก และ
ความสูง ก าหนดช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าตาม
เกณฑ์กระทรวงดิจิทัล ข้อ59 และจัดหาจอ LED ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 
 
 



๕ 
 

6) โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อห้องปฏิบัติการการจัดการการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ของเทศบาลนครหาดใหญ่ งบประมาณ 1,157,000 บาท 
คณะท างานมีมติให้หน่วยงานปรับแก้ไขโปรแกรมบริหารจัดการวีดีโอสตรีมมิ่ง 
จากเดิมที่ระบุเป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้เปรียบเทียบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 
เว็บไซต์ ซึ่งหน่วยงานได้แก้ไขตามมติดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

7) โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ 107,680 บาท 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ 
คณะท างานฯ มีมติ ดังนี้ 
- แนบใบเสนอราคา 
- ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
- ให้หน่วยงานแนบแผนผังและพิกัด 
 
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเอกสารฉบับแก้ไขแล้วปรากฏว่า หน่วยงานได้แก้ไข
เอกสารตามมติคณะท างานแล้วฯ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลรัตภูมิ งบประมาณ 149,500 บาท 
คณะท างานฯ มีมติ ดังนี้ 
- ให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
- จัดท าแบบ คกก.มท. 01 เพิ่มเติม 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Color Laser Jet ราคาต่ าสุดจากการเปรียบเทียบ 3 
ร้านกับ 1 เว็บไซต์ คือ 80,700 บาท จึงเห็นควรปรับ ราคาอ้างอิงเป็น 
80,700 บาท 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Color Laser Jet ให้ระบุลักษณะงานที่จะใช้กับเครื่อง
พรินเตอร ์
- ปรับวงเงินรวมโครงการ 
 
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารฉบับแก้ไขแล้วปรากฏว่า หน่วยงานได้
แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ โดยลักษณะงานที่ใช้กับเครื่องพริ้นเตอร์
เลเซอร์ Color LaserJet น าไปใช้ส าหรับการพริ้นแบบแปลนก่อสร้าง 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 



๖ 
 

9) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลชุม
พล งบประมาณ 206,900 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล 
คณะท างานฯ มีมติ ดังนี้ 
- ให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
- ระบุลักษณะงานตามข้อ 9 ให้สอดคล้องกับคอมพิวเตอร์ กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรัยงานประมวลผล แบบที่ 1* 
- เปรียบเทียบอุปกรณ์ ตามข้อ 10 
- แก้ไข คกก.มท.01 โดยระบุวงเงินรวมในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบุวงเงินโครงการ 
 
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่า หน่วยงานได้แก้ไขเอกสาร
ตามมติคณะท างานฯ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

1.3. ไม่แก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานฯ จ านวน 4โครงการ 
1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 109,000 

บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าขาด 
คณะท างานฯ มีมติ ดังนี้ 
- ให้ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
- จัดท า คกก.มท.01 เพ่ิมเติม 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับกองช่าง แก้ไขชื่อเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับกองคลัง แบบที่ 1  แก้ไขชื่อเป็น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับกองคลัง แบบที่  2 แก้ไขชื่อเป็น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับกองช่าง คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ DE  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับกองคลัง แบบที่  2 ปรับลดเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตามข้อ 8 ราค 22,000 บ. 
- แก้ไขวงเงินรวม 
 

2) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 170,400 
บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง 
คณะท างานฯ มีมติ ดังนี้ 
- ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ใช้ส าหรับระบบ
สารสนเทศ ซึ่ งตามหนังสือสั่ งการ ที่  สข 0021/2653 ลงวันที่  14 
กุมภาพันธ์ 2560 ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดเตรียม อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ



๗ 
 

เอนกประสงค์ตามรายการที่ 10 เท่านั้น ซึ่งระบบ E-Volunteer เป็นระบบ
ที่ให้บริการผ่านเว็บเท่านั้น จึงเห็นควรปรับลดเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน ตามข้อ 7 ราคา 16,000 บาท 
- แบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน หน่วยงานระบุ จะจัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 570,000 บาท ด้วย แต่
ในแบบคกก.มท. 01 ไม่มี จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียด
อุปกรณ์ท่ีต้องการจัดหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ให้หน่วยงานระบุ
ลักษณะงาน ในข้อ 9 ให้ชัดเจน จากเดิมที่ระบุว่าเป็นการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ 
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network หน่วยงานระบุว่า 
สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter ,Legel และ custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น และระบุว่า สามารถใช้ได้กับ A3, A4 , Letter, Legal 
และ custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เห็นควร
แจ้งให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
 

3) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขต หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อตรุ งบประมาณ 369,000 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 
คณะท างานฯ มีมติ ดังนี้ 
- ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
- เครื่องบนัทึกภาพกล้องวงจรปิดดิจิทัล พร้อมตัวเก็บบันทึก และกล้องวงจร
ปิดแบบอินฟาเรด 2 ล้านพิกเซล ให้สืบราคาจาก 1 เว็บไซต์  พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการสืบราคา พร้อมทั้งแก้ไข คกก.มท. 01 
- ให้ระบุสเปคอุปกรณ์ท่ีจะจัดหาทุกตัว 
- แบบพิกัดจุดติดตั้ง 
 

4) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขต  หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อตรุ งบประมาณ 338,000 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 
คณะท างานฯ มีมติ ดังนี้ 
- ผู้บริหารลงนามก ากับทุกหน้า 
- เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดดิจิทัล พร้อมตัวเก็บบันทึก และกล้องวงจร
ปิดแบบอินฟาเรด 2 ล้านพิกเซล ให้สืบราคาจาก 1 เว็บไซต์  พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการสืบราคา พร้อมทั้งแก้ไข คกก.มท. 01 
- ให้ระบุสเปคอุปกรณ์ท่ีจะจัดหาทุกตัว 
- แนบพิกัดจุดติดตั้ง 
- สถานที่ติดตั้งระบุ หมู่ที่ 1 
- 2 โครงการ มีลักษณะเหมือนกัน ต่างกันที่สถานที่ติดตั้ง เห็นควร รวม
โครงการ 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ 






