หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณี โครงการ
ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอ
กระทรวงต่อไป
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด ดังนี้
(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ภายใต้เงือ่ นไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน
๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบ
การพิจารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือครุภณ
ั ฑ์
เดิม ต้อ งผ่า นการใช้งานมาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า ๕ ปี (จัด หาได้ใ นวงเงิน ไม่ม ากกว่า เดิม และให้ว งเงินที่ข อ
ครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการ
เดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกำาหนด โดยไม่ขดั แย้งกับข้อปฏิบตั เิ พิม่ เติม ข้อแนะนำา
ประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
๓. ให้ผบู้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง แผนงาน/งาน/โครงการ
ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ
๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวง
ดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มกี ารประกาศกำาหนดได้
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มกี ำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน
/๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลาง...

-๒๕. กรณีไม่มเี กณฑ์ราคากลางตามทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคา
จากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธกี ารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังนี้
คำาขอทีม่ วี งเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จดั ทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบคำาขอ
ความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จดั ทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบ
รายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
๘. โครงการทีเ่ สนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน
และทัง้ นีต้ อ้ งพิจารณาถึงความซำ้าซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกบั การใช้งาน การบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น
๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ทีจ่ ะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จดั ส่งคำาขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจัดซื้อ
โดยไม่ต้องของบประมาณประจำาปี
๑๐. ให้จดั ทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจติ อลซึ่งจะ
ประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการทีเ่ ป็นการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้ การจัดทำาราคาค่าใช้จา่ ย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่ รงตามเกณฑ์
(ระบุชอ่ื เกณฑ์/หน่วยงานทีป่ ระกาศกำาหนดเกณฑ์) กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์อน่ื ๆ โดย
ให้มกี ารคำานวณค่าใช้จา่ ย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อืน่ ๆ ให้ชดั เจน เช่น ค่า Hardware, Software,
Man/month, License เป็นต้น ทัง้ นี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบทีค่ ณะกรรมการฯ กำาหนด
๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด
รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
๑๓. ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และทีห่ น่วยงาน
สามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นตี้ ั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
**************
หมายเหตุ
๑) ปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร (ทก. หรือ MICT) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ. หรือ MDES)
๒) ข้อ ๑, ๑๑ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ
๑

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
ให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อ
๑

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
ให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบือ้ งต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้
(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือครุภัณฑ์
เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้
วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/
โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของ
หน่วยงานอื่น

ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)
(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด โดยไม่ขัดแย้งกับ
ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
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ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

(ข้อความเดิม - ไม่ปรับปรุง)

(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน
๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หมายเหตุ
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สาระสำาคัญคงเดิม

เพิ่มข้อ (๕)
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ
๒

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อ

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๒

๓

ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง
แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ

๓

๔

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็น
ไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำาหนดได้

๔

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็น
ไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ
กำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วัน
ที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป

๖
๗

๘

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด
รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจง
ระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง

๕

แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยกำาหนด
ดังนี้ คำาขอทีม่ วี งเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จดั ทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
และแบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำา
คำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับ
กฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความซำ้าซ้อน ความจำาเป็น
ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น

๗
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สาระสำาคัญคงเดิม

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)

กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน
๕

หมายเหตุ

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ให้ใช้ราคา
ตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดง
รายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สาระสำาคัญคงเดิม

๖

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)
๘
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ
๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จัดส่งคำาขอให้คณะกรรม
การฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบ
ประมาณหรือเป็นการจัดซือ้ โดยไม่ต้องของบประมาณประจำาปี
ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือ
เป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือ
รายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยก
ชัดเจน ได้แก่ รายการที่ตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ
โดยให้มีการคำานวณค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อื่น ๆ ให้ชัดเจน เช่น
ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสาร
ตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำาหนด
ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก
๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และทีห่ น่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ตอ้ งขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
ทันที ตามแบบที่กำาหนด
กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อ
๙

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)

๑๐

๑๑ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือ
รายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยก
ชัดเจน ได้แก่ รายการที่ตรงตามเกณฑ์ (ระบุชื่อเกณฑ์/หน่วยงานที่ประกาศกำาหนดเกณฑ์)
กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ โดยให้มีการคำานวณค่าใช้จ่าย ค่า
อุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อื่น ๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month,
License เป็นต้น ทัง้ นี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบทีค่ ณะกรรมการฯ กำาหนด
๑๒

ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)

๑๓

๑๔ กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ทก. หรือ MICT) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ. หรือ MDES)

หลักเกณฑ์จัดหาคอม (17 ก.ค.60) - ตารางเปรียบเทียบ.ods

หมายเหตุ
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เปลี่ยนวันที่

สรุปการปรับปรุงแบบรายงาน
แบบรายงาน (เดิม)

ลำาดับที่

๑

ชื่อแบบ

(แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔
และ ว๒๔๓๕
ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

คกก.มท. ๐๑ แบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคา

แบบรายงาน

(ปรับปรุง ๒๒ ธ.ค.59)
(แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔,
ว๗๕๑๕ และ ๒๓๐๗๑
ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙)

แบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคา
(ก่อนการจัดหา)

แบบรายงาน
(ปรับปรุง ๑๗ ก.ค.๖๐)
(แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๐,
ว๔๓๐๑ และ ๑๓๓๖๑
ลงวันที่ ๓ ส.ค.๖๐)

รายการ
(Check List)

รอบการรายงาน / จำานวน (ชุด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
เดิมคือ
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน แบบ คกก.มท. 0๑
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
เดิม : กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)
คุณลักษณะพื้นฐานที่ประกาศกำาหนดโดย
จำานวนไม่น้อยกว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/
 เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท.
เดิมคือ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการ รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด จัดส่งรายงานให้ แบบ คกก.มท. 0๒
อื่นประกาศกำาหนด
คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ
จากคณะกรรมการของ (ระบุส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด) ในการ ทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม,
เดิม : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
เมษายน-กันยายน) จำานวน ๑ ชุด
ประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
สาระสำาคัญคงเดิม

(ปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนขึ้น)

 เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการ

ที่ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
เปลี่ยนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
อื่นประกาศกำาหนด
เดิม : ข้อตามเกณฑ์ MDE
เปลี่ยนเป็น : ข้อตามเกณฑ์
(ชื่อเกณฑ์/ชื่อหน่วยงาน
ที่ประกาศกำาหนดเกณฑ์)

๒

๓

คกก.มท. ๐๒ แบบรายงานผลการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
(ก่อนการจัดหา)
คกก.มท. ๐๓ แบบรายงานผลการจัดหา แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
(หลังการจัดหา)
(หลังการจัดหา)

หมายเหตุ

เดิม : ราคา MDE
เปลี่ยนเป็น : ราคาตามเกณฑ์

ยกเลิก (แจ้งตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔, ว๗๕๑๕ และ ๒๓๐๗๑ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙)
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ
(ผ่านคณะกรรมการฯ ของส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)
ภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที
คุณลักษณะพื้นฐานที่ประกาศกำาหนดโดย
 การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนิน จำานวน ๑ ชุด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
 ได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะกรรมการของ (ระบุส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด) ในการประชุม
เมื่อวันที่
เดิม : กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ ครั้งที่
สาระสำาคัญคงเดิม

(ปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนขึ้น)

เปลี่ยนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
อื่นประกาศกำาหนด
เดิม : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
ที่ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
เปลี่ยนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
อื่นประกาศกำาหนด
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แบบรายงาน (เดิม)

ลำาดับที่

๔

5

ชื่อแบบ

(แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔
และ ว๒๔๓๕
ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

คกก.มท. ๐๔ แบบรายงานการจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
เอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาโครงการเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย
แบบบัญชี
ราคากลางงาน
พัฒนาระบบ
ประเภท
โปรแกรม
ประยุกต์

แบบรายงาน

(ปรับปรุง ๒๒ ธ.ค.59)
(แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔,
ว๗๕๑๕ และ ๒๓๐๗๑
ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙)

แบบรายงาน
(ปรับปรุง ๑๗ ก.ค.๖๐)
(แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๐,
ว๔๓๐๑ และ ๑๓๓๖๑
ลงวันที่ ๓ ส.ค.๖๐)

รายการ
(Check List)

รอบการรายงาน / จำานวน (ชุด)

หมายเหตุ

กรณีจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)
จำานวนไม่น้อยกว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

กรณีจ้างพัฒนาระบบงาน
ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้ กระทรวงดิจิทัลฯ
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)
จำานวนไม่น้อยกว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

แบบรายงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
การจัดหา
คณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่า
ระบบ
ยังคงใช้งาน
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
คอมพิวเตอร์
อยู่ในปัจจุบัน
มูลค่าไม่เกิน
๕ ล้านบาท
7 แบบรายงาน
การจัดหา
ระบบ
ยังคงใช้งาน
คอมพิวเตอร์
อยู่ในปัจจุบัน
วงเงินเกิน
๕ ล้านบาท
หมายเหตุ : (๑) การพิจารณาว่าใช้แบบรายงานการจัดหาฯ แบบใด (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : (๒) การพิจารณาว่าจัดส่งให้คณะกรรมการชุดใด พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : (๒) ๒.๑) เกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (๒) ๒.๒) ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด
6
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