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๑. ความเป็นมา		
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๓. แบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะและราคา
๓.๑ แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
		 ๓.๑.๑ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
		 ๓.๑.๒ มูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
			 ๓.๑.๓ มูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
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๓.๗ แบบ คกก.มท. ๐๓ (แบบรายงานผลการจัดหาฯ)
๔. แนวทางการพิจารณาราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์
การค�ำนวณราคากลางของทางราชการ
๔.๑ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
๔.๒ การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์
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แนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดหาสื่อฯ ของ อปท.
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๘.๑ การขอความเห็นชอบก่อน/ภายหลังการจัดสรรงบประมาณ
๘.๒ วงเงินในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
๘.๓ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งาน
		 เฉพาะกิจซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ
๘.๔ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
		 หรือส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งใช้งบประมาณ
		 จากหน่วยงานต้นสังกัด
๘.๕ การเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต
๘.๖ การจัดหาเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS)
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ระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์
๓๖
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า
๓๖
การจัดหาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่านระบบ		
อินเทอร์เน็ต (เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
๓๗
กรณีหน่วยงานเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่สอดคล้องกับลักษณะการน�ำไปใช้งาน
๓๗
การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอ�ำเภอ
และมอบอ�ำนาจให้พิจารณาอนุมัติโครงการฯ
๓๘
การใช้มติเวียนแทนการประชุมฯ
๓๘
การระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๓๙
แนวทางปฏิบัติกรณี ทก. ประกาศเกณฑ์
ราคากลางฯ ฉบับใหม่
๔๐

สารบัญตาราง
๑. ตารางที่ ๑ สรุปการปรับปรุงแบบรายงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
๒. ตารางที่ ๒ สรุปแบบรายงานฯ ที่หน่วยงานต้องจัดส่งให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
๓. ตารางที่ ๓ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิขาชีพ
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๓. การค�ำนวณราคางานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
๔. เว็บไซต์เผยแพร่หลักเกณฑ์การก�ำหนดราคา
งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์
๕. เว็บไซต์ระบบการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภทโปรแกรมประยุกต์
๖. การค�ำนวณค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ
๗. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
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แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

๑.

ความเป็นมา

(๑)

ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบ
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั กิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยยกเว้นการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวส�ำหรับกระทรวงต่าง ๆ ทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็น
ชอบยุทธศาสตร์ของกระทรวง และได้ด�ำเนินการลงนามในค�ำรับรองการ
ปฏิบัติราชการแล้ว นั้น
กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
(๒)
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง โดยมีองค์ประกอบ คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวง
มหาดไทย เป็ น รองประธานกรรมการ ผู ้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารในสาขาต่ า ง ๆ เป็ น กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกจ�ำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการ ผู้อ�ำนวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ�ำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและ
การสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่
ดังนี้
๑. พิจารณา วินจิ ฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗
๒. ก�ำกับดูแลความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๔. พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ และ
เผยแพร่ ข ้ อมู ลในการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ข องกระทรวง
มหาดไทย
๕. พิจารณาติดตามแผนงานและโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และรายงานให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร และส�ำนักงบประมาณ ทราบ
๖. เชิญเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เสนอข้อมูล และ/หรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ�ำเป็น

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
เพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็น
๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยได้แต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๓) โดยมีองค์ประกอบ คือ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานคณะท�ำงาน ผู้อ�ำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและ
การสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคณะท�ำงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในสาขาต่าง ๆ เป็นทีป่ รึกษาคณะท�ำงาน
ผูแ้ ทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด เป็นคณะท�ำงาน ผูแ้ ทน
ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยอี ก จ� ำ นวนหนึ่ ง
เป็ น คณะท� ำ งาน หั ว หน้ า กลุ ่ ม พั ฒ นาและมาตรฐาน ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์
สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ มีอำ� นาจ
หน้าที่ ดังนี้
๑. ร่ า งเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละความเหมาะสม
ของราคาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ น อกเหนื อ จากที่ ก ระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารก�ำหนดไว้ และจัดท�ำฐานข้อมูลส�ำหรับ
ใช้วิเคราะห์ลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
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๒. พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยก่อนน�ำเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๓. ประสานงานและเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง เสนอข้อมูล
และ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจ�ำเป็น
๔. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยได้ประชุม ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทีป่ ระชุม
มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย มอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
จังหวัด สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท (๔) โดยให้คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ (๕)
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั กิ ารจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และแบบรายงานที่ใช้ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยก�ำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๒. ยกเลิ ก เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานอุ ป กรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ก ระทรวงมหาดไทยประกาศไว้ ทุ ก รายการ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
จะได้ก�ำหนดราคาอ้างอิงและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เฉพาะรายการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และ
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องมิได้ประกาศก�ำหนด เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ต่อไป
๓. เห็นชอบการปรับปรุงแบบรายงาน ๓ แบบ คือ แบบรายงานสรุป
โครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
(แบบ คกก.มท. ๐๑) แบบรายงานผลการพิ จ ารณาโครงการจั ด หา
ระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) (แบบ คกก.มท. ๐๒) และแบบรายงาน
ผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) (แบบ คกก.มท. ๐๓)
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ตารางที่ ๑ สรุปการปรับปรุงแบบรายงานตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ  
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
ลำ�ดับที่

แบบที่ยกเลิก

แบบที่ปรับปรุงใหม่

๑.

แบบรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ (เสนอ
คณะกรรมการ) ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย

แบบ คกก.มท. ๐๑

๒.

แบบรายงานผลการ
พิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
(ก่อนการจัดหา) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด
รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

แบบ คกก.มท. ๐๒

๓.

แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ (หลัง
การจัดหาตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุฯ หรือระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง) ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด

แบบ คกก.มท. ๐๓

แบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะ
สมของคุณลักษณะเฉพาะ
และราคา

รอบการรายงาน
จัดส่งให้คณะกรรมการฯ
พร้อมแบบรายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
(มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท/
มูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท/
มูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้าน
บาทขึ้นไป)
จำ�นวนไม่น้อยกว่าองค์
คณะของกรรมการ

รายงานให้คณะกรรมการฯ
ทราบทุก ๖ เดือน
แบบรายงานผลการพิจารณา (ตุลาคม-มีนาคม,
โครงการจัดหาระบบ
เมษายน-กันยายน)
คอมพิวเตอร์ (ก่อนการ
จำ�นวน ๑ ชุด
จัดหา)

รายงานให้คณะกรรมการฯ
ทราบภายหลังสิ้นสุด
แบบรายงานผลการจัดหา ปีงบประมาณทันที
ระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการ จำ�นวน ๑ ชุด
จัดหา)

เห็นสัมควร

เห็นชอบ

แจั้งหน่วยงสนให้
จั่ดหสได้

ถอนเรืงอง

แจั้ง๕สังป.

ปมท. ลงนสมในหน่งสัือนำสสั่ง

CIO มท. ลงนสมกำสก่บท้สยเอกสัสรรสยละเอ่ยด

ทบทวน

มตหท่งประชณม๕คกก.

พิหจัสรณสโครงกสรตสมกรอบมสตรฐสน

คณะกรรมกสรบรหหสรและจั่ดหส
ระบบคอมพิหวเตอรรของ๕มท. *

ปร่บปรณงโครงกสร
นำสเสันอใหม่

เห็นสัมควร

พิหจัสรณสโครงกสรตสมกรอบมสตรฐสน

จั่ดทำสรสยงสนกสรจั่ดหสตสมแบบ๕และ
ลงนสมผู้รสยงสนโดยหน่วยงสนเจั้สของโครงกสร

ทบทวน

รวบรวมโครงกสรเพิือง น่ดหมสย
พิหจัสรณสกล่งนกรอง

กำสหนดคณณล่กษณะทสงวหชสกสร๕ทสงเทคนหค
(TOR) ของโครงกสรท่งจัะนำสเสันอ

CIO ของสั่วนรสชกสรและร่ฐวหสัสหกหจัในสั่งก่ด๕มท.
ลงนสมร่บรองรสยงสน

คณะทำสงสนพิหจัสรณสกล่งนกรอง
โครงกสรจั่ดหสระบบคอมพิหวเตอรรของ๕มท. **

สั่วนรสชกสรและร่ฐวหสัสหกหจัในสั่งก่ด๕มท.
ท่งประสังครจัะจั่ดหสระบบคอมพิหวเตอรร

* คำสสั่งงกระทรวงมหสดไทยท่ง๕๕๗๘/๒๕๕๖๕ลงว่นท่ง๕๑๐๕ก่นยสยน๕๒๕๕๖
** คำสสั่งงคณะกรรมกสรบรหหสรและจั่ดหสระบบคอมพิหวเตอรร
ของ๕มท. ท่ง๕๑๘/๒๕๕๗๕ลงว่นท่ง๕๑๔๕มกรสคม๕๒๕๕๗

กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒.   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย (๕)

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องส่ ว น
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนน�ำเสนอกระทรวงต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการ/หน่ ว ยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิ จารณาหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๓. ให้ผบู้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO)
ลงนามในค�ำรับรอง แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนน�ำส่งคณะกรรมการฯ
๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศก�ำหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่
ประกาศก�ำหนดเป็นต้นไป

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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กรณีที่ค�ำขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ
สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการ
ประกาศก�ำหนดได้
กรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มี
ก�ำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นให้ชัดเจน
๕. กรณีไม่มเี กณฑ์ราคากลางตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก�ำหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง
เว็บไซต์ตา่ ง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการค�ำนวณราคา
อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ทขี่ อความเห็นชอบ
จัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
๗. แบบค�ำขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด ดังนี้ ค�ำขอที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดท�ำ
แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบค�ำขอความเห็นชอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดท�ำค�ำขอในรูป
โครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
๘. โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย
แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศ
กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎระเบียบและภารกิจของ
หน่วยงาน และทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความซ�้ำซ้อน ความจ�ำเป็น ความเหมาะสม
หรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน
มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น
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๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจ�ำปี
ให้จัดส่งค�ำขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ
ของบประมาณประจ� ำ ปี ยกเว้ น กรณี ใช้ เ งิ น นอกงบประมาณหรื อ เป็ น
การจัดซื้อโดยไม่ต้องของบประมาณประจ�ำปี
๑๐.ให้จัดท�ำเอกสารค�ำขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือ
แบบรายงาน เป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอล
ซึ่งจะประกาศหรือก�ำหนดแจ้งให้ทราบ
๑๑. คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์
จะพิ จ ารณาโครงการเฉพาะระบบหรื อ รายการที่ เ ป็ น การจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดท�ำราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่
รายการที่ตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์
อื่น ๆ โดยให้มีการค�ำนวณค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าด�ำเนินการ หรือ อื่น ๆ
ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ ก�ำหนด
๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด รายงานผลการอนุมตั ิ แผนงาน/
งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
ทันที ตามแบบที่ก�ำหนด
๑๔. ก�ำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เป็นต้นไป
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๓.
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แบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
คุณลักษณะและราคา

แบบรายงานที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
คุณลักษณะและราคาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้
๓.๑ แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้แบบ
รายงานให้ พิ จ ารณาจากวงเงิ น งบประมาณเฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
(๖)
			 ๓.๑.๑ แบบรายงานฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ประกอบด้ ว ย ๑) ชื่ อ โครงการ ๒) รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน
๓) วงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของเงิน ๔) รายละเอียดของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาครั้งนี้ ๕) วิธีการจัดหา (ซื้อ/เช่า/รับบริจาค/อื่น ๆ)
๖) สถานที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ (ระบุ ชื่ อ หน่ ว ยงาน) ) ระบบหรื อ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน ๗) ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือ
เหตุผลความจ�ำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ครั้งนี้ ๘) ลักษณะงานหรือระบบ
งานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้ ๙) เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
กับปริมาณงาน ๑๐) บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน ๑๑ ลักษณะ
การจัดหา (ขยายระบบเดิม/จัดหาใหม่)
(๖)
			 ๓.๑.๒ แบบรายงานฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท มีเนื้อหาดังนี้
				
ส่วนที่ ๑ : บทสรุปโครงการ ประกอบด้วย ๑) ชื่อ
โครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ ๓) ขอบเขตการด�ำเนินงานโครงการ ๔) ระบบงานทีจ่ ดั ท�ำในโครงการ
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(ระบบงานเดิ ม พร้ อ มปั ญ หาอุ ป สรรค-ระบบงานใหม่ ) ๕) การออกแบบ
ระบบงาน (ระบบปัจจุบัน-ระบบที่ขออนุมัติ) ๖) การเตรียมข้อมูลน�ำเข้า
ของโครงการที่เสนอขออนุมัติ (ข้อมูลเดิม-ข้อมูลใหม่) ๗) การเตรียม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ๘) วงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของเงิน
๙) การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน
				
ส่วนที่ ๒ : รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย ๑)
ชื่ อ โครงการ ๒) หน่ ว ยงาน (ชื่ อ หน่ ว ยงาน-สถานที่ ตั้ ง -ผู ้ บ ริ ห ารผู้รับผิดชอบโครงการ) ๓) ระบบงานปัจจุบัน (หน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน-แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ-ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ในปัจจุบัน-ระบบงาน-ปริมาณงาน-โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ์บุคลากรด้านระบบสารสนเทศ-ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน)
๔) ระบบงานใหม่ (วัตถุประสงค์-เป้าหมาย-นโยบาย-ประเภทการขออนุมตั -ิ
ระบบงานและปริ ม าณงานที่ จ ะด� ำ เนิ น การ-บุ ค ลากร-สถานที่ ติ ด ตั้ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ย-แผนการด� ำ เนิ น งาน-ระบบโครงข่ า ยภายในและภายนอกแผนงานในอนาคต) ๕) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
			 ๓.๑.๓ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
(๗)
ของรัฐที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ติดตามจากเว็บไซต์คณะ
กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ http://100m.mict.go.th/
๓.๒ แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
(๘)
คุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท. ๐๑) ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการลงนามก�ำกับด้วย มีเนื้อหาดังนี้
			 (๑) ชือ่ โครงการ วงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ชือ่ หน่วยงาน
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			 (๒) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
				 - กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประกาศก�ำหนด ให้ระบุรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และราคา
อ้างอิงต่อหน่วย จ�ำนวนที่จะจัดหาในแต่ละรายการ วงเงินรวมแยกตาม
รายการ
				 - กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ให้ระบุรายการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และราคาอ้างอิงต่อหน่วย จ�ำนวนที่จะจัดหาในแต่ละรายการ
วงเงินรวมแยกตามรายการ ราคาอ้างอิงให้ใช้ราคาต�ำ่ สุดจากการเปรียบเทียบ
ราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างน้อย
๑ เว็บไซต์ ทั้งนี้ ควรเปรียบเทียบคุณสมบัติให้เข้าได้จาก ๓ ยี่ห้อเป็นล�ำดับ
แรก จากนั้นมาอาจจะเปรียบเทียบจาก ๓ บริษัทผู้จัดจ�ำหน่าย โดยวิธีการ
ด�ำเนินการควรให้เป็นกลาง และให้หน่วยงานแนบเอกสารประกอบการ
เปรียบเทียบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงนามก�ำกับในเอกสารทุกหน้าด้วย
			 (๓) ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์อนื่ ๆ ให้ระบุรายการอุปกรณ์ และ
จ�ำนวนเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เท่านั้น จะไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น การเสนอภาพรวม
ทั้งโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
๓.๓ เอกสารหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาโครงการเพื่ อ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด หาสื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
(๘)
การสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อหาดังนี้
			 (๑) การด�ำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
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(๙)

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ กรณีการจัดหา
สื่ อ การเรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้แสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
				 (๑.๑) ส� ำ เนาค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
หลั ก สู ต รและงานวิ ช าการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
				 (๑.๒) ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
ตามข้อ (๑.๑) ที่มีมติให้ความเห็นชอบการจัดหาสื่อการรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
				 (๑.๓) กรณีที่เคยจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนแล้ว ในการจัดหาครั้งต่อไป ให้แนบผลการประเมิน
การใช้สื่อการเรียน
			 (๒) การด�ำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
(๑๐)
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการ
ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ดังนี้
				 (๒.๑) เอกสารหลักฐานยืนยันว่าโครงการเพือ่ สนับสนุน
ส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความเหมาะสม
ความจ�ำเป็น ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับองค์ประกอบดังนี้
					
(๒.๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประกอบด้วย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน
					
(๒.๑.๒) ความต้องการของประชาชนภายใน
ท้องถิ่น
					
(๒.๑.๓) ความสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา
ของชาติ					

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๒.๑.๔) ศักยภาพหรือฐานะทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				 (๒.๒) เอกสารหลั ก ฐานยื น ยั น เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความ
ซ�้ำซ้อนกัน ดังนี้
					
(๒.๒.๑) ไม่มหี น่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง
ถ้ามี ให้ยืนยันว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่มีการตั้งงบประมาณในโครงการลักษณะ
ดังกล่าวไว้
					
(๒.๒.๒) การแจ้งให้โรงเรียนประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหลักก่อน
				 (๒.๓) เอกสารหลักฐานแสดงการตรวจสอบรายละเอียด
ของโครงการ
					
(๒.๓.๑) การเสนอโครงการแยกรายการครุภณ
ั ฑ์
ที่ไม่จ�ำเป็นออกจากการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
					
(๒.๓.๒) เปรี ย บเที ย บราคากั บ โครงการ
e-learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
			 (๓) ข้อมูลรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียน
การสอนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ (ตามแบบรายงาน
คกก.มท. ๐๔)
๓.๔ แบบรายงานการจัดหาสือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียน
การสอน (แบบ คกก.มท. ๐๔) (๘) เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ
เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อหาดังนี้
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แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

			 (๑) ชื่อสื่อ (ชื่อซอฟต์แวร์/โปรแกรม)
			 (๒) บริษัทที่ผลิตสื่อ
			 (๓) ลักษณะการใช้งาน (Stand alone หรือ Network)
			 (๔) ราคาซอฟต์แวร์/โปรแกรม(ต่อ ๑ ชุด/๑ ปีการศึกษา)
				 - สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ป.๓)
				 - สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ - ป.๖)
				 - สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓)
				 - สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖)
				 - สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ (ระบุ) …...........................
			 (๕) ลั ก ษณะเนื้ อ หาของสื่ อ เป็ น ข้ อ ความ (Text)
สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) กราฟฟิกแอนิเมชั่น (Animation Graphic)
หรืออื่น ๆ
			 (๖) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (ผู้เรียน) สามารถโต้ตอบ
ได้ในระดับใด
			 (๗) ราคาอุปกรณ์/ระบบเสริม (แยกรายอุปกรณ์)
				 - อุปกรณ์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์/
โปรแกรม (เช่น Hard lock, Soft lock)
				 - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (เช่น External Hard disk,
Flash drive)

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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				 - อุปกรณ์/ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Management
module)
				 - อื่นๆ (ระบุ) …..........................................
			 (๘) จ�ำนวนลิขสิทธิ์
			 (๙) การรับประกันการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
๓.๕ แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Software Development) ประกาศก�ำหนดโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ (๑๑) มีเนื้อหาดังนี้
			 (๑) ชื่อโครงการ
			 (๒) หน่วยงาน
			 (๓) หัวหน้าหน่วยงาน
			 (๔) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
			 (๕) ผู้รับผิดชอบ
			 (๖) ค่าใช้จ่ายของโครงการ
			 (๗) ราคากลางการพัฒนาระบบ
			 (๘) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
			 (๙) ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช้ในการ
พัฒนาระบบ (ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
			 (๑๐) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาระบบ
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แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

			 (๑๑) ตารางแสดงค่าที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
ใช้ในการพัฒนาระบบ (ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง)
			 (๑๒) ตารางแสดงค่าจ่ายใช้ที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ
			 (๑๓) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
๓.๖ แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
(ก่อนการจัดหา) (แบบ คกก.มท. ๐๒) (๘) รายงานให้คณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ทราบ ทุก ๖ เดือน
(ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
๓.๗ แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
(แบบ คกก.มท. ๐๓) (๘) รายงานให้คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายหลั ง สิ้ น สุ ด
ปีงบประมาณทันที

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ ๒ สรุปแบบรายงานฯ ที่หน่วยงานต้องจัดส่งให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕

ลักษณะโครงการ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการจำ�นวนไม่น้อยกว่าองค์
คณะของกรรมการ
(ประมาณ ๓๐ ชุด)

๓.๖

๓.๗

รายงานให้
รายงานให้
คณะกรรม
คณะกรรมการฯ
การฯ ทราบ
ทราบ ทุก
หลังสิ้นสุด
๖ เดือน
ปีงบประมาณ
(จำ�นวน ๑ ชุด)
(จำ�นวน ๑ ชุด)

๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป
๒.๑ ไม่มีการ
พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์

/

/

-

-

-

/

/

๒.๒ มีการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์

/

/

-

-

/

/

/

๒. โครงการเพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของหน่วยงานในสังกัด มท.
๒.๑ ไม่มีการ
พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์

/

/

/

/

-

/

/

๒.๒ มีการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์

/

/

/

/

/

/

/
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๔.

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การค�ำนวณ
ราคากลางของทางราชการ

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยมีแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของราคาระบบคอมพิวเตอร์
โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางของทางราชการ ตามมติ
(๑๒)
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๔.๑ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามทีก่ ระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารก� ำ หนด หรื อ ให้ ใช้ ร าคาตลาด
โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้
ให้ พิ จ ารณาจากความเหมาะสมของประเภทสิ น ค้ า และบริ ก าร และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๔.๒ การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้ใช้ราคา
มาตรฐานตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารก�ำหนด หรือ
ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็น
ราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินค้า
และบริการ หรืองานโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๔.๓ ส�ำหรับรายการอื่น ๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไม่ได้ก�ำหนดราคามาตรฐาน ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคา
จากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง
๔.๔ การจ้างทีป่ รึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่า
ตอบแทนที่ปรึกษาตามที่ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก�ำหนด หากไม่มี
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามที่ส�ำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะก�ำหนด ให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ของที่ปรึกษาเป็นส�ำคัญ

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แนวทางการพิจารณาโครงการที่มีการพัฒนาระบบ ประเภท
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยมีแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของราคาการพัฒนาระบบ
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) โดย
อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามมติคณะ
(๑๑)
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
ราคางานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ = ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕ + ๖
โดยที่
๑ คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
๒ คือ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
๓ คือ ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
๔ คือ ค่าที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
๕ คือ ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
๖ คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

		
ค่ า ใช้ จ ่ า ยบุ ค ลากรที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ ค่ า ใช้ จ ่ า ยบุ ค ลากร
ที่ ก� ำ หนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ ใ นการพั ฒ นาระบบสารสนเทศในแต่ ล ะต� ำ แหน่ ง
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
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ค่าใช้จา่ ยครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ในการพัฒนาระบบ เป็นค่าใช้จา่ ย
ในการจั ด หาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ�ำปีงบประมาณ ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยปกติจะประกาศประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี
ค่ า ใช้ จ ่ า ยซอฟต์ แวร์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ
เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ การจั ด ซื้ อ ซอฟต์ แวร์ ส� ำ เร็ จ รู ป ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ (Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐาน
ข้อมูล (Database Management System) ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ
เน็ตเวิร์ก (Network Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส�ำหรับจัดการ
ด้านความปลอดภัย (Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส�ำหรับ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Tools) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส�ำเร็จรูปต่าง ๆ
ที่ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพิ่มเติม (Package Application
Software) ในกรณีซอฟต์แวร์ที่จัดหามีรูปแบบการให้บริการประเภท SaaS
(Software as a Services) และมีค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะการเช่าใช้บริการ
ให้ระบุในตาราง “ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทุกเดือนทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบ” แทน
ค่าที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
เป็นค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาโครงการที่อ้างอิงตามตามหลักเกณฑ์ราคา
กลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นค่าใช้จ่าย
ที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินการหรือจัดหาเป็นประจ� ำทุกเดือนตลอดระยะเวลา
โครงการ ได้แก่ ค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต ค่าเช่าบริการโปรแกรมประเภท
Software as a Services (SaaS) เป็นต้น

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ
ที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติในการด�ำเนินงานในโครงการ ได้แก่ ค่าจัดฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจัดซื้อข้อมูล ค่าจ้างน�ำเข้าข้อมูล
และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ ข้างต้น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้นำ� หลักเกณฑ์การ
ก�ำหนดราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง และส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถใช้
ระบบการประเมินราคางานพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์
บนเว็ บ ไซต์ http://ni3.mict.
go.th/ictestimate01/ ซึ่งขณะนี้
เว็บไซต์เผยแพร่เกณฑ์การก�ำหนดราคา
อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดฝึกอบรม
งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์(๑๔)
การใช้งานระบบดังกล่าวให้กบั หน่วย
http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง
งานภาครัฐ
เกณฑ์การประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรม
ประยุกต์เป็นการประเมินราคาโดยมีหลักเกณฑ์การค�ำนวณแบบใช้ตวั แปรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีการใช้ข้อมูลของการพัฒนาในอดีต
มาค�ำนวณค่าคงที่ต่าง ๆ ในลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
โดยถอดเป็นฟังก์ชั่นงาน และค�ำนวณจากค่าบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงค่าใช้จา่ ยตรงในการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์
ส�ำเร็จรูป และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบนั้น ๆ
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แนวทางการพิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า ใช้ จ ่ า ย
บุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยมีแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายบุคลากร
รวมทั้งค่าที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางของทางราชการ (๑๒) และ
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (๑๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๖.๑ ค่าใช้จา่ ยบุคลากรทีใ่ ช้
ในการพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ ป ระเภท
โปรแกรมประยุกต์ในแต่ละต�ำแหน่ง
ให้ใช้ราคามาตรฐานตามทีก่ ระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สือ่ สารก�ำหนด หรือให้ใช้ราคาตลาด
โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้ง
เว็บไซต์ระบบการประเมินราคา
งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้
http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/ (๑๕)
ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของ
ประเภทสินค้าและบริการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ราคามาตรฐานตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ก�ำหนด สามารถใช้ระบบการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/ และอ้างอิงตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
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๖.๒ ค่าที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามที่
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก�ำหนด หากไม่มีหลักเกณฑ์ในการคิดอัตรา
ค่ า ตอบแทนที่ ป รึ ก ษาตามที่ ส� ำ นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะก� ำ หนด
ให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นส�ำคัญ
การพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จา่ ยบุคลากร รวมทัง้ ค่าทีป่ รึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์
ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ส�ำนักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง http://www.thaiconsult.pdmo.go.th
ซึ่งโดยหลักมีรูปแบบเหมือนสากลทั่วไป มีการคิด ๒ วิธี คือ (๑) คิดเป็น
อัตราร้อยละของมูลค่างานก่อสร้างในอาคารทั่วไป หรือร้อยละของวงเงินที่
ทีป่ รึกษาทางการเงินจัดให้ (๒) คิดจากค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)
การคิดค่าบริการที่ปรึกษาโดยคิดจากค่าตอบแทนบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายตรง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก�ำหนดประเภทของบุคลากร
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะเข้าด�ำเนินการโครงการ และก�ำหนดวุฒกิ าร
ศึกษาและประสบการณ์ของแต่ละต�ำแหน่ง ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ความยากง่ายของ
โครงการ ให้ประมาณออกมาเป็นจ�ำนวนคนต่อเดือน (Man-Month) จ�ำนวน
คนต่อวัน (Man-Day) หรือจ�ำนวนคนต่อชั่วโมง (Man-Hour) ของแต่ละคน
ที่จะใช้ในการท�ำงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ซึ่งบุคลากรในแต่ละ
ต� ำ แหน่ ง จะมี อั ต ราค่ า ตอบแทนเฉพาะของตน ซึ่ ง อั ต ราค่ า ตอบแทนนี้
ได้มาจากอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) คูณกับตัวคูณอัตรา
ค่าตอบแทน (Mark Up Factor) และคูณกับระยะเวลาการท�ำงาน จะได้
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ค่าจ้างของที่ปรึกษาแต่ละคน ผลรวมค่าจ้างที่ปรึกษาของทุกคนจะเป็น
ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) เมือ่ รวมกับค่าใช้จา่ ยตรง (Direct Cost)
จะได้ค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ
ค่าตอบแทนบุคลากร = (ค่าจ้างที่ปรึกษาคนที่ ๑ + คนที่ ๒ + คนที่ … )
โดยที่

ค่าจ้างที่ปรึกษาคนที่ ๑ = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน x ระยะเวลาการทำ�งาน
ค่าจ้างที่ปรึกษาคนที่ ๒ = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน x ระยะเวลาการทำ�งาน
ค่าจ้างที่ปรึกษาคนที่ ... = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน x ระยะเวลาการทำ�งาน
ค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ = ค่าตอบแทนบุคลากร + ค่าใช้จ่ายตรง

ทั้งนี้ ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark Up Factor) มีพื้นฐานมาก
จากการคิดรวมค่าสวัสดิการสังคม (Social Charges) ค่าโสหุย้ (Overhead)
และค่าวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)
ของที่ปรึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของเงินเดือนพื้นฐาน ตามสูตรการค�ำนวณ
ทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด และค่าใช้จา่ ยตรง คือ ค่าใช้จา่ ยทีน่ อกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกิดขึ้นในการด�ำเนินโครงการ
ข้อมูลอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของกลุ่มวิชาชีพ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) นี้ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ตั้งงบประมาณเท่านั้น โดยแยกระดับวุฒิการศึกษาเป็นหลัก (ปริญญาตรี
โท และเอก) และแยกประสบการณ์การท�ำงานเป็นรายปีตงั้ แต่จบใหม่จนถึง
๓๐ ปี และมากกว่า ๓๐ ปีขึ้นไป โดยจัดแบ่งช่วงประสบการณ์เป็นช่วง ๆ ละ
๕ ปี เริม่ จากปีที่ ๕ ซึง่ คาดว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพน่าจะมีประสบการณ์พอทีจ่ ะ
เริ่มเป็นที่ปรึกษาระดับแรก การจัดแบ่งจ�ำนวนปีของประสบการณ์เป็น
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ช่วง ๆ เพือ่ ให้มคี วามยืดหยุน่ ส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามสามารถสูงและมีประสบการณ์
ตรงในงานนั้น ๆ แต่มีอายุการท�ำงานน้อยกว่า สามารถคิดอัตราค่าจ้างเท่า
กันหรือมากกว่าคนที่มีอายุการท�ำงานมากกว่าได้
ตารางที่ ๓ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร (ICT)
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
๕-๑๐
๑๑-๑๕
๑๖-๒๐
๒๑-๒๕
๒๖-๓๐
มากกว่า ๓๐ ปี

ปริญญาโท

ประสบการณ์
๕-๑๐
๑๑-๑๕
๑๖-๒๐
๒๑-๒๕
๒๖-๓๐
มากกว่า ๓๐ ปี

ปริญญาเอก

ประสบการณ์
๕-๑๐
๑๑-๑๕
๑๖-๒๐
๒๑-๒๕
๒๖-๓๐
มากกว่า ๓๐ ปี

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
๓๖,๑๐๐-๕๕,๒๐๐
๖๐,๙๐๐-๘๑,๔๐๐
๘๔,๓๐๐-๑๐๕,๙๐๐
๑๑๐,๘๐๐-๑๓๔,๑๐๐
๑๔๑,๙๐๐-๑๗๒,๓๐๐
๑๘๐,๑๐๐

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
๔๑,๐๐๐-๖๑,๒๐๐
๖๗,๓๐๐-๘๘,๓๐๐
๙๑,๑๐๐-๑๑๒,๓๐๐
๑๑๖,๙๐๐-๑๓๘,๘๐๐
๑๔๖,๒๐๐-๑๗๔,๐๐๐
๑๘๑,๐๐๐
อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
๔๖,๕๐๐-๖๘,๐๐๐
๗๔,๔๐๐-๙๕,๘๐๐
๙๘,๔๐๐-๑๑๙,๐๐๐
๑๒๓,๔๐๐-๑๔๓,๖๐๐
๑๕๐,๖๐๐-๑๗๕,๘๐๐
๑๘๑,๙๐๐
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๗.   แนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยได้รบั เรือ่ งขอให้พจิ ารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ กี าร
จัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์จากองค์กร
ปกครองท้องถิน่ เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทแี่ ต่ละองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสนอให้ พิ จ ารณามี
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในเรือ่ งของ
เนือ้ หา การน�ำเสนอ และราคา คณะ
กรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๗ (๕) ที่ประชุมมีมติให้คณะท�ำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยน�ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ไปด�ำเนินการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ใน ๓ ประเด็น คือ การพิจารณาคุณภาพ
และมาตรฐานสือ่ การเรียนรู้ การพิจารณาความเหมาะสมราคาสือ่ การเรียนรู้
และการบูรณาการสื่อการเรียนรู้ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ (๑๗) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหา
สือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยตามที่คณะท�ำงานฯ เสนอ (รายละเอียดกล่าวแล้วในหัวข้อที่ ๓.๓
และ ๓.๔) และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ พิจารณาด�ำเนิน
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การตรวจสอบสือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ สี อื่ การ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบเนื้ อ หาของสื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๑๘) โดยมีองค์ประกอบ คือ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้านการศึกษา)
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ�ำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการ ผู้แทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ�ำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐาน
การศึ ก ษาท้ อ งถิ่น และหัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประเมิ น
กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการและผู ้ ช ่ วยเลขานุ ก าร
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
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๑. เชิญผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ สนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์มาชีแ้ จงต่อคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเนือ้ หาของ
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด เนื้อหา ของสื่อการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ สนอขอความเห็นชอบ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวง
มหาดไทย ว่ามีความเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นหรือไม่
รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการการใช้สื่อการเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
๓. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ทราบ เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการ
ต่อไป
๔. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม และการบูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้
และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วแล้ ว จึ ง เสนอ
ความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
โครงการดังกล่าวต่อไป
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๘.   ค�ำถามที่พบบ่อย (FAQ)

๘.๑ การขอความเห็นชอบเพือ่ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เป็นขัน้
ตอนก่อนการตั้งค�ำขอรับการจัดสรรงบประมาณ แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
แล้ว ดังนั้น การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด จึงอาจได้รับผลกระ
ทบในการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณแล้ว
ตอบ : การขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ไิ ด้ทงั้ ก่อนการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ และภายหลังจากที่หน่วยงานได้รับงบประมาณแล้ว ประเด็น
แรก ก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เป็นการพิจารณาตรวจสอบ ให้
ความเห็นชอบ และบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย
งานในจังหวัด ซึง่ ต้องดูความเหมาะสม ความซ�ำ้ ซ้อน หรือมีการใช้รว่ มกันใน
อุปกรณ์บางส่วน และประเด็นที่สอง คือ เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณ
แล้ว หน่วยงานอาจพิจารณาว่าควรมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือ
เปลี่ยนแปลงราคา เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงต้องน�ำเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
(๑๙)
คุณลักษณะและราคาที่เปลี่ยนแปลง
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๘.๒ การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เป็นการ
พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช่หรือไม่
ตอบ : การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น แต่หน่วย
งานต้องน�ำเสนอภาพรวมทั้งโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดท�ำระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน�้ำพื้นที่เกาะสมุย วงเงินรวมทั้งโครงการ
จ�ำนวน ๑๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท แต่ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีวงเงิน
(๑๙)
ไม่เกิน ๕ ล้านบาท โครงการนี้จึงจัดเป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วย
งานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (พิจารณาเฉพาะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
(๔)
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ ๑๐ ล้าน
(๔)
บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๑)
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๘.๓ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะ
กิจซึง่ มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ หรือระบบเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ทีใ่ ช้รว่ มกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์
อื่นใดที่จ�ำเป็นต้องมีระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม และรายงาน
ผลการท�ำงาน นั้น ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
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ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารตอบข้อหารือ
ของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ ใช้งานเฉพาะกิจ ซึง่ มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วน
ประกอบ หรือระบบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้รว่ มกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จ�ำเป็นต้องมีระบบหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ควบคุม และรายงานผลการท�ำงาน นั้น คณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้พจิ ารณาแล้ว การจัดหาดังกล่าวไม่ตอ้ งขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ นี”้
(๒๐) ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยจึงใช้แนวทางดังกล่าวนี้ในการพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
๘.๔ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด หรือ
ส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด
หรือไม่
ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารตอบข้อหารือ
ของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถยื่นค�ำของบประมาณได้ โดยให้
ถือว่าจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบ
ประมาณ ในกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
หากเป็นการจัดหาซึง่ เป็นลักษณะพืน้ ฐานให้ใช้เกณฑ์ราคาพืน้ ฐานทีก่ ระทรวง
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารประกาศ แต่ถา้ หากเป็นการจัดหาของ
ส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดขอก็
ให้เสนอผ่านขัน้ ตอนการขอความเห็นชอบของแต่ละกระทรวง แต่ทงั้ นี้ หาก
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดใดมีการขอใช้งบประมาณแผ่นดินเกิน ๑๐๐ ล้าน
บาทจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
(๒๐)
ของรัฐนี้ก่อน”
๘.๕ การเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวง
มหาดไทย หรือไม่
ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารตอบข้อหารือ
ของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับระบบเครือข่ายทีม่ กี ารเช่า
วงจร พร้อมอุปกรณ์ต้นทางปลายทาง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
(๒๐)
กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐนีก้ ่อน” ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจึงใช้แนวทาง
ดังกล่าวนี้ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัด
๘.๖ การจั ด หาเครื่ อ งหาพิ กั ด สั ญ ญาณดาวเที ย ม (GPS)
ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
ตอบ : เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ไม่ใช่ครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ จึ ง ไม่ ต ้ อ งส่ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เว้นแต่โครงการจัดหาเครื่อง
หาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) นั้น ประกอบด้วยระบบหรืออุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์ จะต้องส่งโครงการจัดหาฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ
พิ จ ารณา ซึ่ ง คณะกรรมการฯ จะพิ จ ารณาเฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์
(๒๑)
คอมพิวเตอร์เท่านั้น
๘.๗ การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
ตอบ : กระทรวงมหาดไทยมีแนวปฏิบัติที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น กล้อง เลนส์
อุปกรณ์บันทึกภาพ แต่หน่วยงานต้องน�ำเสนอภาพรวมทั้งโครงการ ดังนั้น
การจัดหาระบบหรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งไม่มีระบบหรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ จึงไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
และการก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ (specification) ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และการเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบเพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานตาม
ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๖ ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลดังกล่าวจากเว็บไซต์
(๒๒)
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นระยะ ๆ
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๘.๘ การจัดหาเครือ่ งส�ำรองไฟฟ้า (UPS) เพือ่ ใช้กบั ระบบอืน่ ๆ
ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่
ตอบ : การจัดหาเครื่องส� ำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้กับระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย/ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ /จั ง หวั ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดหา ส่วนการจัดหาเพื่อใช้กับระบบ
(๒๓)
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ
๘.๙ ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
โดยการเช่า
ตอบ : แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน�ำเอาวิธีการซื้อมา
ปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควรค�ำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
			 (๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบ�ำรุงรักษาด้วย
			 (๒) ค่ า บ� ำ รุ ง รั ก ษา หมายความรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง สิ้ น
ในการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
			 (๓) การบ�ำรุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข
และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือ
ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า
สามารถใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า
			 (๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่
			 (๕) ระบบคอมพิ ว ตอร์ ที่ เช่ า หมายถึ ง ระบบอุ ป กรณ์
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คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน
ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ร่วมกัน
			 (๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกินกว่า
(๒๔)
ราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบ�ำรุงรักษา
๘.๑๐ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงการอืน่ ในลักษณะเดียวกัน ต้องขอความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย หรือไม่
ตอบ : โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เนือ่ งจากสือ่ การเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึง่ ของระบบคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารก�ำหนด ทัง้ นี้ การใช้รหัสผ่านเพือ่ เข้าไป
ใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีกำ� หนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นค่าเช่า
(๒๔)
ใช้ซอฟต์แวร์ จึงต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนการจัดหา
๘.๑๑ กรณีหน่วยงานเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะการน�ำไปใช้งาน
ตอบ : กรณีหน่วยงานเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะการน�ำไปใช้งานตามที่ก�ำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจให้หน่วยงานนั้นปรับ
แก้โครงการฯ ให้เลือกเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับลักษณะการน�ำไป
(๒๕)
ใช้งานได้
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๘.๑๒ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับอ�ำเภอ และมอบอ�ำนาจให้พจิ ารณาอนุมตั โิ ครงการฯ
ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นในก�ำกับดูแล แล้ วรายงานผลการ
พิจารณาให้จังหวัดทราบได้ หรือไม่
ตอบ : ตามเจตนารมย์ของการมอบให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ (๑) ให้มีการบูรณาการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด
(๒) ไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อน (๓) ให้มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรร่วมกัน
ของหน่วยงาน และ (๔) เป็นการประหยัดงบประมาณ ดังนั้น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับอ�ำเภอจะไม่สามารถพิจารณาด�ำเนินการตามเจตนา
รมย์ ดั ง กล่ า วได้ จึ ง ไม่ เ ห็ น ควรมอบอ� ำ นาจให้ ค ณะกรรมการฯ อื่ น ๆ
(๒๖)
มาพิจารณาอนุมัติโครงการฯ อีก
แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณา คณะกรรมการฯ
ระดับจัง หวัดสามารถพิ จ ารณาก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ก ารพิจารณาได้โ ดย
ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/
ว๒๔๓๔ และบันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๕
(๘)
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘.๑๓ โครงการฯ ที่ มี ย อดเงิ น ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง พั น บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น
หนึ่งแสนบาท ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
ซึ่งไม่มีปัญหา จะขอใช้มติเวียนแทนการประชุมฯ ได้ หรือไม่
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ตอบ : ไม่ให้ใช้มติเวียนแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
(๒๖)
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากการประชุมต้องมีการร่วมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งมีการชี้แจง
อภิปราย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
จึงถือเป็นมติที่ประชุม ส�ำหรับมติเวียนให้มติที่ประชุมมีผลใช้ได้เมื่อคณะ
กรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงาน เห็นชอบเป็นเอกฉันท์แล้วเท่านัน้
และให้รายงานทีป่ ระชุมทราบในวันประชุมครัง้ ต่อไป โดยขึน้ อยูก่ บั การมีมติ
ดังกล่าวนี้ไว้ก่อน
๘.๑๔ หน่วยงานสามารถระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ หรือไม่
ตอบ : ในการจั ด หาพั ส ดุ มี ร ะเบี ย บและหนั ง สื อ เวี ย นตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/ว๙๓
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒, ที่ สร ๐๒๐๓/๑๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙
และ ที่ สร ๐๒๐๓/ว๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ ก�ำหนดไว้ชัดเจน
ให้ด�ำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรม และห้ามมิให้ก�ำหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อ
ให้ใกล้เคียงกับยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึง่ หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึง่ และห้ามระบุ
ยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด หน่วยงานจึงต้องไม่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์
ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบ
(๕)
คอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา
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๘.๑๕ ขอทราบแนวทางปฏิ บั ติ ก รณี ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารประกาศก�ำหนดเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
ตอบ : การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องประกาศก�ำหนด ทัง้ นี้ ให้เริม่ ใช้เกณฑ์
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ก�ำหนดเป็นต้นไป กรณีที่ค�ำขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/ส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัด สามารถใช้ดลุ พินจิ ทีจ่ ะให้หน่วยงาน
ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศก�ำหนดได้
กรณีคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ รี ายการทีใ่ ช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้ว ต่อมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารประกาศก�ำหนดเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับใหม่ และหน่วยงานนัน้ ยังไม่
ได้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
นั้น หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ
ประกาศฉบับใหม่ โดยใช้แนวทางตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ (๕) และก�ำชับหน่วยจัดหาให้ดำ� เนิน
การจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
****************
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เอกสารอ้างอิง
๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (ตามหนังสือสาํ นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗)
๒. ค�ำสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๗๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย
๓. ค�ำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท�ำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๙๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
๗. เว็บไซต์คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ http://100m.
mict.go.th/
๘. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ และบันทึกข้อความ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
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๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
๙. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา
๑๐.หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN
School Online
๑๑.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การก�ำหนดหลัก
เกณฑ์ ร าคากลางการพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ (ตามหนั ง สื อ
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๓๔
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖)
๑๒.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการ
ด�ำเนินการจัดท�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางของทางราชการ
(ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๖)
๑๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลาง
การจ้างทีป่ รึกษา (ตามหนังสือสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ
ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖)
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๑๔. เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.
mict.go.th/view/1/ราคากลาง
๑๕. เว็บไซต์ระบบการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรม
ประยุกต์ http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/
๑๖. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง http://www.
thaiconsult.pdmo.go.th
๑๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๗
๑๘. ค� ำ สั่ ง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ ๓๗๔/๒๕๕๗ ลงวั น ที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
เนื้อหาของสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๙. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ถือปฏิบตั ิ
๒๐. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนทีส่ ดุ ที่ ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘
ลงวั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ เรื่ อ ง แนวทางการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
๒๑. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ ลงวั น ที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
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๒๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๗ และ
บั น ทึ ก ข้ อ ความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๘
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะ
พื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๒ และบันทึก
ข้ อ ความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๓ ลง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรือ่ ง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๒๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๙๙๘
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย
๒๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
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