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๑. ความเป็นมา  ๑

๒. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา 

ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ๘

๓. แบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม 

ของคุณลักษณะและราคา ๑๑ 

 ๓.๑ แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ๑๑ 

  ๓.๑.๑ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ๑๑ 

  ๓.๑.๒ มูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท ๑๑

   ๓.๑.๓ มูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ๑๒
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 ๔.๑ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ๒๐ 

๔.๒ การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ๒๐
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ประเภทโปรแกรมประยุกต ์ ๒๑

๖. แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย 

บุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ๒๔ 

๖.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ๒๔ 
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๗. แนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุน 

ส่งเสริมการจัดหาสื่อฯ ของ อปท. ๒๘

๘. ค�าถามที่พบบ่อย (FAQ) ๓๑
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๘.๑๑ กรณีหน่วยงานเลือกเครื่องคอมพิวเตอร ์

  ไม่สอดคล้องกับลักษณะการนำาไปใช้งาน ๓๗

 ๘.๑๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำาเภอ  

  และมอบอำานาจให้พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ๓๘ 

๘.๑๓ การใช้มติเวียนแทนการประชุมฯ ๓๘ 

๘.๑๔ การระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๓๙ 

๘.๑๕ แนวทางปฏิบัติกรณี ทก. ประกาศเกณฑ ์

  ราคากลางฯ ฉบับใหม่ ๔๐
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๑. ตารางที่ ๑ สรุปการปรับปรุงแบบรายงานตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ 

กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ๖

๒. ตารางที่ ๒ สรุปแบบรายงานฯ ที่หน่วยงานต้องจัดส่งให ้

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์

ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ๑๙

๓. ตารางที่ ๓ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิขาชีพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ๒๗

สารบัญภาพ

๑. ขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ ๗ 

 ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย หน้ากลาง

๒ กระบวนการพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์  

ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย ๗

๓. การคำานวณราคางานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ๒๑

๔. เว็บไซต์เผยแพร่หลักเกณฑ์การกำาหนดราคา 

งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ๒๓

๕. เว็บไซต์ระบบการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร ์

ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ๒๔

๖. การคำานวณค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ ๒๖

๗. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ๒๘



1แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

๑.	 ความเป็นมา
 ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๔๗

(๑)
 เห็นชอบ

หลกัเกณฑ์และแนวทางการปฏบิตักิารจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐตามที่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยยกเว้นการปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวส�าหรบักระทรวงต่าง ๆ  ทีค่ณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็

ชอบยุทธศาสตร์ของกระทรวง และได้ด�าเนินการลงนามในค�ารับรองการ

ปฏิบัติราชการแล้ว นั้น

 กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบ

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
(๒)

 โดยมอีงค์ประกอบ คอื ปลดักระทรวงมหาดไทย 

เป็นประธานกรรมการ ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูงของกระทรวง

มหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ผู ้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในสาขาต่าง ๆ เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการและหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจในสังกัด เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกจ�านวนหนึ่ง เป็นกรรมการ ผู้อ�านวยการศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



2 แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ�านวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและ

การสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ�านาจหน้าที่ 

ดังนี้ 

 ๑. พจิารณา วนิจิฉัย และให้ความเหน็ชอบในหลกัการ โครงการจดัหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ 

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 

 ๒. ก�ากับดูแลความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๓. บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน  

ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

 ๔. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ และ 

เผยแพร่ข้อมูลในการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย

 ๕. พิจารณาติดตามแผนงานและโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบ 

ในหลักการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย และรายงานให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร และส�านักงบประมาณ ทราบ

 ๖. เชิญเจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้องมาชีแ้จง เสนอข้อมลู และ/หรอืเอกสาร

ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ�าเป็น



3แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท�างาน และผู้ช่วยเลขานุการ 

เพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น

 ๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทยได้แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๓) โดยมีองค์ประกอบ คือ ผู้อ�านวยการ

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

เป็นประธานคณะท�างาน ผู้อ�านวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและ 

การสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสาขาต่าง ๆ  เป็นทีป่รกึษาคณะท�างาน 

ผูแ้ทนส่วนราชการและหน่วยงานรฐัวสิาหกจิในสงักดั เป็นคณะท�างาน ผู้แทน

ส่วนราชการในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกจ�านวนหนึ่ง  

เป็นคณะท�างาน หัวหน้ากลุ ่มพัฒนาและมาตรฐาน ส่วนยุทธศาสตร์

สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท�างานและเลขานกุาร มอี�านาจ

หน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. ร ่างเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม 

ของราคาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นอกเหนือจากที่กระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารก�าหนดไว้ และจดัท�าฐานข้อมลูส�าหรบั

ใช้วิเคราะห์ลักษณะและขอบเขตท่ีเหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณา

โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย



4 แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๒. พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทยก่อนน�าเข้าสูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

 ๓. ประสานงานและเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง เสนอข้อมูล 

และ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจ�าเป็น

 ๔. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทยได้ประชมุ ครัง้ที ่๗/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๙ สงิหาคม ๒๕๕๕ ทีป่ระชมุ

มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย มอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ

จงัหวดั สามารถพจิารณาให้ความเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ 

ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท (๔) โดยให้คณะกรรมการบริหารและ

จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ และจงัหวดั 

พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

 ในคราวประชมุคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย ครัง้ที ่๒/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ (๕) 

ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตักิารจดัหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และแบบรายงานที่ใช้ในการ

พจิารณาความเหมาะสมของคณุลกัษณะและราคาของคณะกรรมการบรหิาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
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 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยก�าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 ๒. ยกเลิกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานอุปกรณ์

คอมพิวเตอร ์ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศไว ้ทุกรายการ และ 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

จะได้ก�าหนดราคาอ้างอิงและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เฉพาะรายการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และ 

ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องมไิด้ประกาศก�าหนด เพือ่ประกอบการพจิารณาของ

คณะกรรมการฯ ต่อไป

 ๓. เหน็ชอบการปรบัปรงุแบบรายงาน ๓ แบบ คอื แบบรายงานสรุป

โครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา  

(แบบ คกก.มท. ๐๑) แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหา 

ระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) (แบบ คกก.มท. ๐๒) และแบบรายงาน

ผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) (แบบ คกก.มท. ๐๓)
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ตารางที	่๑		 	สรปุการปรบัปรงุแบบรายงานตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ		
บรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย	
ครั้งที่	๒/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๕๗

ลำาดับที่ แบบที่ยกเลิก แบบที่ปรับปรุงใหม่ รอบการรายงาน

๑. แบบรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ (เสนอ
คณะกรรมการ) ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย

แบบ คกก.มท. ๐๑

แบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะ
สมของคุณลักษณะเฉพาะ
และราคา

จัดส่งให้คณะกรรมการฯ 
พร้อมแบบรายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
(มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท/
มูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท/
มูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้าน
บาทขึ้นไป)
จ�านวนไม่น้อยกว่าองค์
คณะของกรรมการ

๒. แบบรายงานผลการ
พิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์  
(ก่อนการจัดหา) ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด 
รวมทั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

แบบ คกก.มท. ๐๒

แบบรายงานผลการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ (ก่อนการ
จัดหา)

รายงานให้คณะกรรมการฯ  
ทราบทุก ๖ เดือน 
(ตุลาคม-มีนาคม, 
เมษายน-กันยายน)
จ�านวน ๑ ชุด

๓. แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ (หลัง
การจัดหาตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุฯ หรือระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง) ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด 
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด

แบบ คกก.มท. ๐๓

แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการ
จัดหา)

รายงานให้คณะกรรมการฯ 
ทราบภายหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณทันที
จ�านวน ๑ ชุด



7แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กร
ะบ
วน

กา
รพิ

จา
รณ

าโ
คร
งก
าร
จัด
หา
ระ
บ
บ
คอ

มพิ
วเ
ตอ

ร์ข
อง
หน

่วย
งา
นใ
นส

งัก
ัดก
ระ
ทร
วง
มห

าด
ไท
ย

*
คำส

สังง
กร

ะท
รว

งม
หส

ดไ
ทย

ท่ง๕
๕๗

๘/
๒๕

๕๖
๕ล

งว
่นท่

ง๕๑
๐๕

ก่น
ยส

ยน
๕๒

๕๕
๖

**
คำส

สังง
คณ

ะก
รร

มก
สร

บร
หหส

รแ
ละ

จัด
หส

ระ
บบ

คอ
มพิ

หวเต
อร

ร
ขอ

ง๕ม
ท.

 ท่
ง๕๑

๘/
๒๕

๕๗
๕ล

งว
่นท่

ง๕๑
๔๕

มก
รส

คม
๕๒

๕๕
๗

แจั
งห

น่ว
ยง

สน
ให

้
จัด

หส
ได

้

คณ
ะท

ำสง
สน

พิหจั
สร

ณส
กล่

งนก
รอ

ง
โค

รง
กส

รจั
ดห

สร
ะบ

บค
อม

พิหว
เต

อร
รขอ

ง๕ม
ท.

 **
สัว

นร
สช

กส
รแ

ละ
ร่ฐ

วหสั
สห

กหจั
ใน

สัง
ก่ด

๕ม
ท.

ท่งป
ระ

สัง
ครจั

ะจั
ดห

สร
ะบ

บค
อม

พิหว
เต

อร
ร

คณ
ะก

รร
มก

สร
บร

หหส
รแ

ละ
จัด

หส
ระ

บบ
คอ

มพิ
หวเต

อร
รขอ

ง๕ม
ท.

 *

กำส
หน

ดค
ณณล่

กษ
ณะ

ทส
งว

หชส
กส

ร๕ท
สง

เท
คน

หค
(T

OR
) ข

อง
โค

รง
กส

รท่
งจัะ

นำส
เสั

นอ

จัด
ทำส

รส
ยง

สน
กส

รจั
ดห

สต
สม

แบ
บ๕

แล
ะ

ลง
นส

มผู้
รส

ยง
สน

โด
ยห

น่ว
ยง

สน
เจั

สข
อง

โค
รง

กส
ร

CIO
 ข

อง
สัว

นร
สช

กส
รแ

ละ
ร่ฐ

วหสั
สห

กหจั
ใน

สัง
ก่ด

๕ม
ท.

ลง
นส

มร่
บร

อง
รส

ยง
สน

รว
บร

วม
โค

รง
กส

รเพิ
ืงอน

ด่ห
มส

ย
พิหจั

สร
ณส

กล่
งนก

รอ
ง

พิหจั
สร

ณส
โค

รง
กส

รต
สม

กร
อบ

มส
ตร

ฐส
น

ทบ
ทว

น
เห

น็สั
มค

วร

ปร่
บป

รณง
โค

รง
กส

ร
นำส

เสั
นอ

ให
ม่

ถอ
นเ

รืงอ
ง

พิหจั
สร

ณส
โค

รง
กส

รต
สม

กร
อบ

มส
ตร

ฐส
น

มต
หท่งป

ระ
ชณม

๕ค
กก

.

ทบ
ทว

น
เห

น็สั
มค

วร

ปม
ท.

 ล
งน

สม
ใน

หน
่งสั

อน
ำสสั

ง

เห
็นช

อบ
แจั

ง๕สั
งป

.

CIO
 ม

ท.
 ล

งน
สม

กำส
ก่บ

ท้ส
ยเ

อก
สัส

รร
สย

ละ
เอ่

ยด



8 แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.			 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์	
	 ของกระทรวงมหาดไทย	

(๕)	

 ๑. คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่า

ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน

ราชการ/หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ และจงัหวดั พจิารณาให้ความเหน็ชอบจดัหา

ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการที่ไม่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบ้ืองต้นก่อนน�าเสนอกระทรวงต่อไป

 ๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน

ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาหลักเกณฑ์การ

พิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

 ๓. ให้ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูของส่วนราชการ (CIO) 

ลงนามในค�ารับรอง แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนน�าส่งคณะกรรมการฯ

 ๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะ

ของระบบคอมพวิเตอร์ ให้เป็นไปตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศก�าหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้

เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับต้ังแต่วันท่ี

ประกาศก�าหนดเป็นต้นไป
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 กรณีที่ค�าขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ 

สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการ

ประกาศก�าหนดได้

 กรณีที่จ�าเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มี

ก�าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจ�าเป็นให้ชัดเจน

 ๕.  กรณไีม่มเีกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารก�าหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง

เวบ็ไซต์ต่าง ๆ  เป็นราคาอ้างองิ และ/หรอืแสดงรายละเอยีดการค�านวณราคา

อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 ๖.  คณุลกัษณะเฉพาะของอปุกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์ทีข่อความเหน็ชอบ

จัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง 

 ๗.  แบบค�าขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่

กระทรวงมหาดไทยก�าหนด ดังนี้ ค�าขอที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดท�า

แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบค�าขอความเห็นชอบ 

แผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดท�าค�าขอในรูป

โครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท

 ๘.  โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย 

แผนหรอืยทุธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ 

กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎระเบียบและภารกิจของ 

หน่วยงาน และท้ังนี้ต้องพิจารณาถึงความซ�้าซ้อน ความจ�าเป็น ความเหมาะสม

หรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น
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 ๙.  แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจ�าปี 

ให้จัดส่งค�าขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ 

ของบประมาณประจ�าปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือเป็น 

การจัดซื้อโดยไม่ต้องของบประมาณประจ�าปี

 ๑๐.ให้จัดท�าเอกสารค�าขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือ

แบบรายงาน เป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

จ�านวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอล

ซึ่งจะประกาศหรือก�าหนดแจ้งให้ทราบ

 ๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ 

จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการที่เป็นการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดท�าราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ 

รายการที่ตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์ 

อื่น ๆ โดยให้มีการค�านวณค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าด�าเนินการ หรือ อื่น ๆ 

ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น 

ท้ังน้ี ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการฯ ก�าหนด 

 ๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ 

ส่วนราชการ/หน่วยงานรฐัวสิาหกจิและจงัหวดั รายงานผลการอนมุติั แผนงาน/

งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทยทราบทกุ ๖ เดอืน (ตลุาคม-มนีาคม, เมษายน-กนัยายน)

 ๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับ 

ความเห็นชอบ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังส้ินสุดปีงบประมาณ

ทันที ตามแบบที่ก�าหนด

 ๑๔. ก�าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์น้ีตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เป็นต้นไป
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๓.		 แบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของ		
	 คุณลักษณะและราคา

 แบบรายงานที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทยใช ้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ

คุณลักษณะและราคาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้

 ๓.๑	 แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ การเลือกใช้แบบ

รายงานให้พิจารณาจากวงเงินงบประมาณเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ดังนี้

   ๓.๑.๑ แบบรายงานฯ ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
(๖)

 

ประกอบด้วย ๑) ชื่อโครงการ ๒) รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน  

๓) วงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมาของเงิน ๔) รายละเอียดของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาครั้งนี้ ๕) วิธีการจัดหา (ซื้อ/เช่า/รับบริจาค/อื่น ๆ) 

๖) สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ (ระบุชื่อหน่วยงาน) ) ระบบหรืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน ๗) ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือ

เหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ครั้งนี้ ๘) ลักษณะงานหรือระบบ

งานท่ีจะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาคร้ังนี้ ๙) เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

กับปริมาณงาน ๑๐) บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน ๑๑ ลักษณะ

การจัดหา (ขยายระบบเดิม/จัดหาใหม่)

   ๓.๑.๒    แบบรายงานฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
(๖) มีเนื้อหาดังนี้

       ส่วนที่ ๑ : บทสรุปโครงการ ประกอบด้วย ๑) ชื่อ

โครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โครงการ ๓) ขอบเขตการด�าเนนิงานโครงการ ๔) ระบบงานทีจ่ดัท�าในโครงการ 
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(ระบบงานเดิมพร้อมปัญหาอุปสรรค-ระบบงานใหม่) ๕) การออกแบบ 

ระบบงาน (ระบบปัจจุบัน-ระบบท่ีขออนุมัติ) ๖) การเตรียมข้อมูลน�าเข้า

ของโครงการที่เสนอขออนุมัติ (ข้อมูลเดิม-ข้อมูลใหม่)  ๗) การเตรียม

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ๘) วงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมาของเงิน 

๙) การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน

       ส่วนที่ ๒ : รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย ๑) 

ชื่อโครงการ ๒) หน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน-สถานที่ตั้ ง-ผู ้บริหาร- 

ผู้รับผิดชอบโครงการ) ๓) ระบบงานปัจจุบัน (หน้าที่ความรับผิดชอบของ

หน่วยงาน-แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ-ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

ในปัจจุบัน-ระบบงาน-ปริมาณงาน-โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ์-

บุคลากรด้านระบบสารสนเทศ-ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน)  

๔) ระบบงานใหม่ (วตัถปุระสงค์-เป้าหมาย-นโยบาย-ประเภทการขออนมุตั-ิ

ระบบงานและปริมาณงานที่จะด�าเนินการ-บุคลากร-สถานที่ติดต้ัง- 

ค่าใช้จ ่าย-แผนการด�าเนินงาน-ระบบโครงข่ายภายในและภายนอก- 

แผนงานในอนาคต) ๕) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   ๓.๑.๓ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์

ของรัฐที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
(๗)

 ให้ติดตามจากเว็บไซต์คณะ

กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ http://100m.mict.go.th/

 ๓.๒	 แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ

คุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท. ๐๑)
(๘) ให้ผู ้รับผิดชอบ

โครงการลงนามก�ากับด้วย มีเนื้อหาดังนี้ 

   (๑) ช่ือโครงการ วงเงนิงบประมาณ ปีงบประมาณ ชือ่หน่วยงาน
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   (๒)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    - กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารประกาศก�าหนด ให้ระบุรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และราคา

อ้างอิงต่อหน่วย จ�านวนที่จะจัดหาในแต่ละรายการ วงเงินรวมแยกตาม

รายการ

    - กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ให้ระบุรายการอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และราคาอ้างอิงต่อหน่วย จ�านวนที่จะจัดหาในแต่ละรายการ 

วงเงนิรวมแยกตามรายการ ราคาอ้างอิงให้ใช้ราคาต�า่สุดจากการเปรยีบเทยีบ

ราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างน้อย  

๑ เว็บไซต์ ทั้งนี้ ควรเปรียบเทียบคุณสมบัติให้เข้าได้จาก ๓ ยี่ห้อเป็นล�าดับ

แรก จากนั้นมาอาจจะเปรียบเทียบจาก ๓ บริษัทผู้จัดจ�าหน่าย โดยวิธีการ

ด�าเนินการควรให้เป็นกลาง และให้หน่วยงานแนบเอกสารประกอบการ

เปรียบเทียบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์โดยผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงนามก�ากับในเอกสารทุกหน้าด้วย

   (๓)   ส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์อืน่ ๆ  ให้ระบรุายการอปุกรณ์ และ

จ�านวนเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เท่านั้น จะไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น การเสนอภาพรวม

ทั้งโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ๓.๓	 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพ่ือ

สนับสนุนส ่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู ้และอุปกรณ์การเรียน	

การสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(๘)

 มีเนื้อหาดังนี้

   (๑) การด�าเนนิงานตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 



14 แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
(๙) กรณีการจัดหา 

สื่อการเรียนรู ้ส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 

สถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้แสดงเอกสารหลักฐานดังนี้

    (๑.๑) ส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

    (๑.๒)   ส�าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 

ตามข้อ (๑.๑) ที่มีมติให้ความเห็นชอบการจัดหาส่ือการรู้และอุปกรณ ์

การเรียนการสอน

    (๑.๓)   กรณีที่เคยจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์

การเรียนการสอนแล้ว ในการจัดหาครั้งต่อไป ให้แนบผลการประเมิน 

การใช้สื่อการเรียน

   (๒) การด�าเนนิงานตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
(๑๐) เร่ือง โครงการ

ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ดังนี้

    (๒.๑) เอกสารหลกัฐานยนืยันว่าโครงการเพือ่สนบัสนนุ

ส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความเหมาะสม 

ความจ�าเป็น ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับองค์ประกอบดังนี้

     (๒.๑.๑)  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประกอบด้วย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน 

     (๒.๑.๒)  ความต้องการของประชาชนภายใน

ท้องถิ่น

     (๒.๑.๓)  ความสอดคล้องกบัแนวทางการศกึษา

ของชาติ     



15แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     (๒.๑.๔) ศักยภาพหรือฐานะทางการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    (๒.๒) เอกสารหลักฐานยืนยันเพื่อมิให ้ เกิดความ 

ซ�้าซ้อนกัน ดังนี้

     (๒.๒.๑)  ไม่มหีน่วยงานหลกัรบัผดิชอบโดยตรง 

ถ้ามี ให้ยืนยันว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่มีการตั้งงบประมาณในโครงการลักษณะ

ดังกล่าวไว้

     (๒.๒.๒)  การแจ้งให้โรงเรยีนประสานขอรบัการ

สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหลักก่อน

    (๒.๓) เอกสารหลกัฐานแสดงการตรวจสอบรายละเอยีด

ของโครงการ 

     (๒.๓.๑)  การเสนอโครงการแยกรายการครภุณัฑ์

ที่ไม่จ�าเป็นออกจากการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

     (๒.๓.๒) เปรียบเทียบราคากับโครงการ 

e-learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

   (๓)  ข้อมูลรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียน

การสอนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ (ตามแบบรายงาน 

คกก.มท. ๐๔)

 ๓.๔		 แบบรายงานการจดัหาสือ่การเรยีนรูแ้ละอปุกรณ์การเรยีน

การสอน	 (แบบ คกก.มท. ๐๔) (๘) เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสรมิการจดัหาสือ่การเรยีนรูแ้ละอปุกรณ์การเรยีนการสอน

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อหาดังนี้



16 แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ์
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) ลักษณะเนื้อหาของสื่อ  เป ็นข ้อความ (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)



17แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    - อปุกรณ์/ระบบบรหิารจดัการข้อมลู (Management 

module)

    - อื่นๆ (ระบุ) …..........................................

   (๘) จ�านวนลิขสิทธิ์

   (๙) การรับประกันการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามที่

กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

 ๓.๕	 แบบบญัชรีาคากลาง	งานพฒันาระบบ	ประเภทโปรแกรม

ประยุกต์	(Application	Software	Development) ประกาศก�าหนดโดย

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) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ ทีใ่ช้ในการ

พัฒนาระบบ (ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ที่ก�าหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   (๑๐) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ 

ในการพัฒนาระบบ



18 แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   (๑๑) ตารางแสดงค่าที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่

ใช้ในการพัฒนาระบบ (ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของ

กระทรวงการคลัง)

   (๑๒) ตารางแสดงค่าจ่ายใช้ท่ีเกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการ

พัฒนาระบบ

   (๑๓) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

 ๓.๖	 แบบรายงานผลการพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ 

(ก่อนการจัดหา) (แบบ คกก.มท. ๐๒) (๘) รายงานให้คณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ทราบ ทุก ๖ เดือน 

(ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน) 

 ๓.๗	 แบบรายงานผลการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ (หลงัการจดัหา) 

(แบบ คกก.มท. ๐๓) (๘) รายงานให้คณะกรรมการบริหารและจัดหา 

ระบบคอมพิวเตอร ์ของกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายหลังส้ินสุด

ปีงบประมาณทันที

	



19แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางท่ี	๒	สรุปแบบรายงานฯ	ที่หน่วยงานต้องจัดส่งให	้

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร	์

ของกระทรวงมหาดไทย

	

ลักษณะโครงการ

๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๓.๖ ๓.๗

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

เพื่อขอความเห็นชอบ 

ในหลักการจ�านวนไม่น้อยกว่าองค์

คณะของกรรมการ 

(ประมาณ ๓๐ ชุด)

รายงานให้

คณะกรรมการฯ 

ทราบ ทุก  

๖ เดือน 

(จ�านวน ๑ ชุด)

รายงานให ้

คณะกรรม

การฯ ทราบ

หลังสิ้นสุด

ปีงบประมาณ 

(จ�านวน ๑ ชุด)

๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป

๒.๑ ไม่มีการ

พัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์

/ / - - - / /

๒.๒ มีการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์

/ / - - / / /

๒. โครงการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

    ของหน่วยงานในสังกัด มท.

๒.๑ ไม่มีการ

พัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์

/ / / / - / /

๒.๒ มีการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์

/ / / / / / /
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ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.		 แนวทางการพิจารณาราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำานวณ	
	 ราคากลางของทางราชการ
 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยมแีนวทางการพจิารณาความเหมาะสมของราคาระบบคอมพวิเตอร์
โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลางของทางราชการ ตามมต ิ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๑๒)
 ดังนี้

 ๔.๑ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามทีก่ระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก�าหนด หรือให้ใช้ราคาตลาด  
โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง ท้ังนี้  
ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการ และ 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

 ๔.๒ การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้ใช้ราคา
มาตรฐานตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารก�าหนด หรอื
ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็น 
ราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินค้า 
และบริการ หรืองานโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

 ๔.๓ ส�าหรับรายการอื่น ๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไม่ได้ก�าหนดราคามาตรฐาน ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคา 
จากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง

 ๔.๔ การจ้างทีป่รกึษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการคดิอตัราค่า
ตอบแทนที่ปรึกษาตามท่ีส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะก�าหนด หากไม่มี
หลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามที่ส�านักงานบริหาร 

หนี้สาธารณะก�าหนด ให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ ์

ของที่ปรึกษาเป็นส�าคัญ
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๕.		 แนวทางการพิจารณาโครงการที่มีการพัฒนาระบบ	ประเภท	
	 โปรแกรมประยกุต์	(Application	Software	Development)
 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทยมีแนวทางการพจิารณาความเหมาะสมของราคาการพฒันาระบบ 

ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) โดย

อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๑๑)

 ดังนี ้

โดยที่

๑ คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

๒ คือ ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

๓ คือ ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

๔ คือ ค่าที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

๕ คือ ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

๖ คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

   

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศในแต่ละต�าแหน่ง  

ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

ราคางานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	=	๑	+	๒	+	๓	+	๔	+	๕	+	๖
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 ค่าใช้จ่ายครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการพัฒนาระบบ เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ�าปีงบประมาณ ที่ก�าหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยปกติจะประกาศประมาณเดือนกุมภาพันธ์

ของทุกปี

 ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  

เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป ซ่ึงครอบคลุมถึง

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ (Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐาน

ข้อมูล (Database Management System) ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ

เน็ตเวิร์ก (Network Management System) ซอฟต์แวรท์ี่ใช้ส�าหรับจัดการ

ด้านความปลอดภัย (Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส�าหรับ

พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Tools) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส�าเร็จรูปต่าง ๆ  

ที่ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพิ่มเติม (Package Application 

Software) ในกรณีซอฟต์แวร์ที่จัดหามีรูปแบบการให้บริการประเภท SaaS 

(Software as a Services) และมีค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะการเช่าใช้บริการ 

ให้ระบใุนตาราง “ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ทกุเดอืนทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ” แทน

 ค่าที่ปรึกษา	 หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

เป็นค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาโครงการที่อ้างอิงตามตามหลักเกณฑ์ราคา

กลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นค่าใช้จ่าย

ที่ก�าหนดให้ด�าเนินการหรือจัดหาเป็นประจ�าทุกเดือนตลอดระยะเวลา

โครงการ ได้แก่ ค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต ค่าเช่าบริการโปรแกรมประเภท 

Software as a Services (SaaS) เป็นต้น
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 ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 	ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ  

ที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติในการด�าเนินงานในโครงการ ได้แก่ ค่าจัดฝึกอบรม 

ประชุม สัมมนา ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจัดซื้อข้อมูล ค่าจ้างน�าเข้าข้อมูล  

และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ ข้างต้น

 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารได้น�าหลักเกณฑ์การ

ก�าหนดราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ เผยแพร่ 

บนเวบ็ไซต์ http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง และส่วนราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

หน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถใช้

ระบบการประเมนิราคางานพฒันา

ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยกุต์

บนเว็บไซต์ http://ni3.mict.

go.th/ictestimate01/ ซึ่งขณะนี้ 

อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดฝึกอบรม

การใช้งานระบบดังกล่าวให้กบัหน่วย

งานภาครัฐ

 เกณฑ์การประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรม

ประยกุต์เป็นการประเมนิราคาโดยมหีลกัเกณฑ์การค�านวณแบบใช้ตัวแปรที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีการใช้ข้อมูลของการพัฒนาในอดีต

มาค�านวณค่าคงที่ต่าง ๆ ในลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 

โดยถอดเป็นฟังก์ชั่นงาน และค�านวณจากค่าบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวชิาชพี รวมถึงค่าใช้จ่ายตรงในการจดัซ้ือซอฟต์แวร์

ส�าเร็จรูป และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบนั้น ๆ 

เว็บไซต์เผยแพร่เกณฑ์การกำาหนดราคา	
งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต	์

	http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง 
(๑๔)
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 ๖.		 แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย
บุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทยมีแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายบุคลากร  

รวมทั้งค่าที่ปรึกษาหรือผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

โดยอ้างองิตามหลกัเกณฑ์การค�านวณราคากลางของทางราชการ (๑๒) และ

ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (๑๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

 ๖.๑ ค่าใช้จ่ายบคุลากรทีใ่ช้

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท

โปรแกรมประยกุต์ในแต่ละต�าแหน่ง 

ให้ใช้ราคามาตรฐานตามทีก่ระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารก�าหนด หรอืให้ใช้ราคาตลาด  

โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้ง

เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้  

ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของ

ประเภทสินค้าและบริการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

 ราคามาตรฐานตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ก�าหนด สามารถใช้ระบบการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/ และอ้างอิงตาม 

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

เว็บไซต์ระบบการประเมินราคา	
งานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต	์
http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/ (๑๕)
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 ๖.๒ ค่าที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามที่

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะก�าหนด หากไม่มีหลักเกณฑ์ในการคิดอัตรา

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามที่ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะก�าหนด  

ให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นส�าคัญ 

การพจิารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายบคุลากร รวมทัง้ค่าทีป่รึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ 

ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย ส�านักงาน

บรหิารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลัง http://www.thaiconsult.pdmo.go.th 

ซึ่งโดยหลักมีรูปแบบเหมือนสากลทั่วไป มีการคิด ๒ วิธี คือ (๑) คิดเป็น 

อัตราร้อยละของมูลค่างานก่อสร้างในอาคารทั่วไป หรือร้อยละของวงเงินที่

ทีป่รกึษาทางการเงนิจดัให้ (๒) คดิจากค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) 

และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)

 การคิดค่าบริการท่ีปรึกษาโดยคิดจากค่าตอบแทนบุคลากรและ 

ค่าใช้จ่ายตรง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก�าหนดประเภทของบุคลากร

หรอืผูเ้ชีย่วชาญด้านต่าง ๆ  ทีจ่ะเข้าด�าเนนิการโครงการ และก�าหนดวฒุกิาร

ศกึษาและประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่ง ซึง่จะขึน้อยูก่บัความยากง่ายของ

โครงการ ให้ประมาณออกมาเป็นจ�านวนคนต่อเดอืน (Man-Month) จ�านวน

คนต่อวัน (Man-Day) หรือจ�านวนคนต่อชั่วโมง (Man-Hour) ของแต่ละคน

ที่จะใช้ในการท�างานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ซึ่งบุคลากรในแต่ละ

ต�าแหน่งจะมีอัตราค่าตอบแทนเฉพาะของตน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนนี ้

ได้มาจากอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) คูณกับตัวคูณอัตรา 

ค่าตอบแทน (Mark Up Factor) และคูณกับระยะเวลาการท�างาน จะได ้
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ค่าจ้างของที่ปรึกษาแต่ละคน ผลรวมค่าจ้างที่ปรึกษาของทุกคนจะเป็น 

ค่าตอบแทนบคุลากร (Remuneration) เมือ่รวมกบัค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) 

จะไดค้่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ

 ค่าตอบแทนบุคลากร = (ค่าจ้างที่ปรึกษาคนที่ ๑ + คนที่ ๒ + คนที่ … )

โดยที่

ค่าจ้างที่ปรึกษาคนที่ ๑ = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน x ระยะเวลาการท�างาน

ค่าจ้างที่ปรึกษาคนที่ ๒ = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน x ระยะเวลาการท�างาน

ค่าจ้างที่ปรึกษาคนที่ ... = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน x ระยะเวลาการท�างาน

ค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ = ค่าตอบแทนบุคลากร + ค่าใช้จ่ายตรง

  ทั้งนี้ ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark Up Factor) มีพื้นฐานมาก

จากการคิดรวมค่าสวสัดกิารสงัคม (Social Charges) ค่าโสหุย้ (Overhead) 

และค่าวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) 

ของที่ปรึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของเงินเดือนพื้นฐาน ตามสูตรการค�านวณ

ท่ีกระทรวงการคลงัก�าหนด และค่าใช้จ่ายตรง คอื ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนอืจาก

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกิดขึ้นในการด�าเนินโครงการ

 ข้อมูลอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของกลุ่มวิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นี้ใช้เป็นแนวทางในการ 

ตั้งงบประมาณเท่านั้น โดยแยกระดับวุฒิการศึกษาเป็นหลัก (ปริญญาตรี  

โท และเอก) และแยกประสบการณ์การท�างานเป็นรายปีตัง้แต่จบใหม่จนถงึ 

๓๐ ปี และมากกว่า ๓๐ ปีขึ้นไป โดยจัดแบ่งช่วงประสบการณ์เป็นช่วง ๆ  ละ 

๕ ปี เริม่จากปีที ่๕ ซึง่คาดว่าผูป้ระกอบวชิาชพีน่าจะมปีระสบการณ์พอทีจ่ะ

เริ่มเป็นที่ปรึกษาระดับแรก การจัดแบ่งจ�านวนปีของประสบการณ์เป็น 
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ช่วง ๆ  เพือ่ให้มคีวามยดืหยุน่ส�าหรบัผูท่ี้มคีวามสามารถสงูและมปีระสบการณ์

ตรงในงานนั้น ๆ แต่มีอายุการท�างานน้อยกว่า สามารถคิดอัตราค่าจ้างเท่า

กันหรือมากกว่าคนที่มีอายุการท�างานมากกว่าได้ 

ตารางที่	 ๓	 อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 	 		และการสื่อสาร	(ICT)

ปริญญาตรี
ประสบการณ์ อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	(บาท/เดือน)

๕-๑๐ ๓๖,๑๐๐-๕๕,๒๐๐
๑๑-๑๕ ๖๐,๙๐๐-๘๑,๔๐๐
๑๖-๒๐ ๘๔,๓๐๐-๑๐๕,๙๐๐
๒๑-๒๕ ๑๑๐,๘๐๐-๑๓๔,๑๐๐
๒๖-๓๐ ๑๔๑,๙๐๐-๑๗๒,๓๐๐

มากกว่า ๓๐ ปี ๑๘๐,๑๐๐

ปริญญาโท
ประสบการณ์ อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	(บาท/เดือน)

๕-๑๐ ๔๑,๐๐๐-๖๑,๒๐๐
๑๑-๑๕ ๖๗,๓๐๐-๘๘,๓๐๐
๑๖-๒๐ ๙๑,๑๐๐-๑๑๒,๓๐๐
๒๑-๒๕ ๑๑๖,๙๐๐-๑๓๘,๘๐๐
๒๖-๓๐ ๑๔๖,๒๐๐-๑๗๔,๐๐๐

มากกว่า ๓๐ ปี ๑๘๑,๐๐๐

ปริญญาเอก
ประสบการณ์ อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	(บาท/เดือน)

๕-๑๐ ๔๖,๕๐๐-๖๘,๐๐๐
๑๑-๑๕ ๗๔,๔๐๐-๙๕,๘๐๐
๑๖-๒๐ ๙๘,๔๐๐-๑๑๙,๐๐๐
๒๑-๒๕ ๑๒๓,๔๐๐-๑๔๓,๖๐๐
๒๖-๓๐ ๑๕๐,๖๐๐-๑๗๕,๘๐๐

มากกว่า ๓๐ ปี ๑๘๑,๙๐๐
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๗.			 แนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทยได้รบัเรือ่งขอให้พจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ทีม่กีาร

จัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์จากองค์กร

ปกครองท้องถิน่เป็นจ�านวนมาก ซึง่สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีแ่ต่ละองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเสนอให้พิจารณามี

ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในเรือ่งของ

เนือ้หา การน�าเสนอ และราคา คณะ

กรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 

๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 

๒๕๕๗ (๕) ที่ประชุมมีมติให้คณะท�างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยน�าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ ไปด�าเนินการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา

โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ฯ ใน ๓ ประเดน็ คอื การพิจารณาคณุภาพ

และมาตรฐานสือ่การเรยีนรู ้การพจิารณาความเหมาะสมราคาสือ่การเรียนรู้ 

และการบูรณาการสื่อการเรียนรู้ และในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ (๑๗) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหา 

สือ่การเรยีนรูแ้ละอปุกรณ์การเรยีนการสอนของหน่วยงานในสงักดักระทรวง

มหาดไทยตามที่คณะท�างานฯ เสนอ (รายละเอียดกล่าวแล้วในหัวข้อที่ ๓.๓ 

และ ๓.๔) และมอบหมายให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่พจิารณาด�าเนนิ
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การตรวจสอบสือ่การเรยีนรูแ้ละอปุกรณ์การเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนกิส์ใน

โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวม

ถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์

การเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ประกอบการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่สีือ่การ

เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ

 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา

ตรวจสอบเนื้อหาของสื่อการเรียนรู ้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

อเิล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๑๘) โดยมอีงค์ประกอบ คอื 

รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ (ทีไ่ด้รบัมอบหมายด้านการศึกษา) 

เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร เป็นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ  

ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญและหวัหน้าหน่วยงานในสงักดั

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจ�านวนหนึ่ง เป็นกรรมการ ผู้แทนจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�านวนหน่ึง เป็นกรรมการ ผู้อ�านวยการส�านัก

ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและมาตรฐาน 

การศึกษาท้องถิ่น และหัวหน้ากลุ ่มพัฒนามาตรฐานและการประเมิน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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 ๑. เชญิผูแ้ทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่สนอโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์มาชีแ้จงต่อคณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบเนือ้หาของ

สื่อการเรียนรู ้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๒. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด เนื้อหา ของสื่อการ 

 เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ

จดัหาคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท่ีเสนอขอความเหน็ชอบ

ต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย ว่ามีความเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นหรือไม่ 

รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการการใช้สื่อการเรียนและ

อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

 ๓. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ทราบ เพือ่พจิารณาด�าเนนิการ

ต่อไป

 ๔. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วว่าโครงการ 

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม และการบูรณาการใช้ส่ือการเรียนรู้

และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวแล้ว จึงเสนอ 

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทยเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ

โครงการดังกล่าวต่อไป
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๘.			 คำาถามที่พบบ่อย	(FAQ)
	 ๘.๑	 การขอความเหน็ชอบเพือ่จดัหาระบบคอมพิวเตอร์เป็นข้ัน

ตอนก่อนการตั้งคำาขอรับการจัดสรรงบประมาณ	แต่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 ได้ต้ังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

แล้ว	 ดังนั้น	 การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด	 จึงอาจได้รับผลกระ

ทบในการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรงบ

ประมาณแล้ว

 ตอบ : การขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย ปฏบิตัไิด้ทัง้ก่อนการขอรับการจัดสรร

งบประมาณ และภายหลังจากท่ีหน่วยงานได้รับงบประมาณแล้ว ประเด็น

แรก ก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เป็นการพิจารณาตรวจสอบ ให้

ความเห็นชอบ และบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย

งานในจงัหวดั ซึง่ต้องดคูวามเหมาะสม ความซ�า้ซ้อน หรือมกีารใช้ร่วมกนัใน

อุปกรณ์บางส่วน และประเด็นที่สอง คือ เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณ

แล้ว หน่วยงานอาจพิจารณาว่าควรมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือ

เปลี่ยนแปลงราคา เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงต้องน�าเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ

คุณลักษณะและราคาที่เปลี่ยนแปลง 
(๑๙)
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	 ๘.๒	 การพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ฯ	เป็นการ

พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ใช่หรือไม่

 ตอบ : การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย

งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น แต่หน่วย

งานต้องน�าเสนอภาพรวมทั้งโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดท�าระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน�้าพื้นที่เกาะสมุย วงเงินรวมทั้งโครงการ 

จ�านวน ๑๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท แต่ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีวงเงิน 

ไม่เกิน ๕ ล้านบาท โครงการนี้จึงจัดเป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
(๑๙)

คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วย

งานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (พิจารณาเฉพาะ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย) พจิารณาให้ความเหน็ชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท (๔)
 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

พจิารณาให้ความเหน็ชอบจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ทีม่มีลูค่าต้ังแต่ ๑๐ ล้าน

บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท (๔) 

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑)
 

	 ๘.๓	 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะ

กจิซึง่มรีะบบคอมพวิเตอร์เป็นส่วนประกอบ	หรอืระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ท่ีใช้ร่วมกบัอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์	อปุกรณ์ทางการแพทย์	หรืออปุกรณ์

อื่นใดที่จำาเป็นต้องมีระบบหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุม	 และรายงาน

ผลการทำางาน	นั้น	ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย	หรือไม่
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 ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตอบข้อหารอื

ของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์ ทีผ่ลติขึน้เพือ่ใช้งานเฉพาะกจิ ซึง่มรีะบบคอมพวิเตอร์เป็นส่วน

ประกอบ หรอืระบบเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ร่วมกับอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จ�าเป็นต้องมีระบบหรือเครื่อง

คอมพิวเตอร์ควบคุม และรายงานผลการท�างาน นั้น คณะกรรมการจัดหา

ระบบคอมพวิเตอร์ของรฐัได้พจิารณาแล้ว การจดัหาดังกล่าวไม่ต้องขอความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรฐัทีไ่ด้จดัต้ังขึน้นี”้ 
(๒๐) ดังนั้น คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทยจึงใช้แนวทางดังกล่าวนี้ในการพิจารณาโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด 

	 ๘.๔	 การจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั	หรอื

ส่วนราชการอื่น	 ๆ	 ในจังหวัดซึ่งใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด	

ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด	

หรือไม่

 ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตอบข้อหารอื

ของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดหรือกลุ่ม

จงัหวดัตาม พ.ร.บ. ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถยื่นค�าของบประมาณได้ โดยให้

ถอืว่าจังหวัดหรือกลุม่จงัหวดัเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบ

ประมาณ ในกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

หากเป็นการจัดหาซึง่เป็นลกัษณะพืน้ฐานให้ใช้เกณฑ์ราคาพืน้ฐานทีก่ระทรวง
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เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารประกาศ แต่ถ้าหากเป็นการจดัหาของ

ส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดขอก็

ให้เสนอผ่านขัน้ตอนการขอความเหน็ชอบของแต่ละกระทรวง แต่ทัง้นี ้หาก

จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดใดมีการขอใช้งบประมาณแผ่นดินเกิน ๑๐๐ ล้าน

บาทจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของรัฐนี้ก่อน” 
(๒๐)

 

	 ๘.๕	 การเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต	 ต้องขอความเห็นชอบจาก	

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย	หรือไม่

 ตอบ : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารตอบข้อหารือ

ของกระทรวงมหาดไทยว่า “ในประเดน็ท่ีเกีย่วกบัระบบเครอืข่ายทีม่กีารเช่า

วงจร พร้อมอุปกรณ์ต้นทางปลายทาง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการจัดหาระบบคอมพวิเตอรข์องรฐันีก่้อน” (๒๐)  ดงันัน้ คณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจึงใช้แนวทาง

ดังกล่าวนี้ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

ในสังกัด 

	 ๘.๖	 การจัดหาเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม	 (GPS)		

ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย	หรือไม่

 ตอบ : เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ไม่ใช่ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จึงไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เว้นแต่โครงการจัดหาเครื่อง

หาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) นั้น ประกอบด้วยระบบหรืออุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์ จะต้องส่งโครงการจัดหาฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 

พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เท่านั้น (๒๑)
 

	 ๘.๗	 การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	ต้องขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย	หรือไม่

 ตอบ : กระทรวงมหาดไทยมีแนวปฏิบัติที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติ

โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ซึง่แนวปฏบิตัดิงักล่าวจะพจิารณาโครงการ

จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น กล้อง เลนส์ 

อุปกรณ์บันทึกภาพ แต่หน่วยงานต้องน�าเสนอภาพรวมทั้งโครงการ ดังนั้น 

การจัดหาระบบหรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซ่ึงไม่มีระบบหรือ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ จึงไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

และการก�าหนดคณุสมบัตเิฉพาะ (specification) ของระบบกล้องโทรทศัน์

วงจรปิด (CCTV) ท่ีเป็นมาตรฐานกลาง และการเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน

ทราบเพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานตาม

ระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นหน้าท่ีของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๕๖ ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลดังกล่าวจากเว็บไซต์

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นระยะ ๆ 
(๒๒) 
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	 ๘.๘	 การจดัหาเครือ่งสำารองไฟฟ้า	(UPS)	เพือ่ใช้กบัระบบอืน่	ๆ 	

ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์	 ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย	หรือไม่

 ตอบ : การจัดหาเครื่องส�ารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้กับระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัด 

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดหา ส่วนการจัดหาเพื่อใช้กับระบบ 

อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ (๒๓)
 

	 ๘.๙	 ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

โดยการเช่า

 ตอบ : แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า 

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน�าเอาวิธีการซื้อมา

ปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควรค�านึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

   (๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบ�ารุงรักษาด้วย

   (๒) ค่าบ�ารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  

ในการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

   (๓) การบ�ารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข 

และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือ

ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า

สามารถใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า

   (๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการซ่อมแซม

แก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่

   (๕) ระบบคอมพิวตอร์ที่ เช ่าหมายถึง ระบบอุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน 

ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ร่วมกัน

   (๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกินกว่า

ราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบ�ารุงรักษา
(๒๔)

 

	 ๘.๑๐	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่าน

ระบบอินเทอร์เนต็	หรอืโครงการอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั	ต้องขอความเหน็

ชอบจากคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย	หรือไม่

 ตอบ : โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ เนือ่งจากสือ่การเรยีนการสอนดังกล่าวจัดเป็น

ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึง่ของระบบคอมพวิเตอร์ตามหลกัเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารก�าหนด ท้ังนี ้การใช้รหสัผ่านเพือ่เข้าไป

ใช้งานในระบบอินเทอร์เนต็โดยมกี�าหนดระยะเวลาการใช้งาน จดัเป็นค่าเช่า

ใช้ซอฟต์แวร์ จงึต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนการจดัหา
(๒๔)

	 ๘.๑๑	กรณีหน่วยงานเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับ

ลักษณะการนำาไปใช้งาน

 ตอบ : กรณีหน่วยงานเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับ

ลักษณะการน�าไปใช้งานตามท่ีก�าหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฯ มีอ�านาจให้หน่วยงานนั้นปรับ

แก้โครงการฯ ให้เลอืกเครือ่งคอมพวิเตอร์ให้สอดคล้องกบัลกัษณะการน�าไป

ใช้งานได้ 
(๒๕)
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	 ๘.๑๒	คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด	 สามารถแต่งตั้ง	

คณะกรรมการฯ	ระดบัอำาเภอ	และมอบอำานาจให้พิจารณาอนุมัตโิครงการฯ	

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำากับดูแล	 แล้วรายงานผลการ

พิจารณาให้จังหวัดทราบได้	หรือไม่

 ตอบ : ตามเจตนารมย์ของการมอบให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวดั 

พจิารณาให้ความเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ มวีตัถปุระสงค์

เพื่อ (๑) ให้มีการบูรณาการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด  

(๒) ไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน (๓) ให้มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรร่วมกัน

ของหน่วยงาน และ (๔) เป็นการประหยัดงบประมาณ ดังนั้น การแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ ระดับอ�าเภอจะไม่สามารถพิจารณาด�าเนินการตามเจตนา

รมย์ดังกล่าวได้ จึงไม่เห็นควรมอบอ�านาจให้คณะกรรมการฯ อื่น ๆ  

มาพิจารณาอนุมัติโครงการฯ อีก
(๒๖)

 แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณา คณะกรรมการฯ 

ระดับจังหวัดสามารถพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดย 

ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/

ว๒๔๓๔ และบันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๕ 

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(๘)

	 ๘.๑๓	โครงการฯ	 ที่มียอดเงินตั้งแต่หนึ่งพันบาท	 แต่ไม่เกิน	

หนึ่งแสนบาท	 ฝ่ายเลขาฯ	 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ	

ซึ่งไม่มีปัญหา	จะขอใช้มติเวียนแทนการประชุมฯ	ได้	หรือไม่	
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 ตอบ : ไม่ให้ใช้มติเวียนแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(๒๖) 

เนื่องจากการประชุมต้องมีการร่วมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งมีการชี้แจง 

อภิปราย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน  

จึงถือเป็นมติที่ประชุม ส�าหรับมติเวียนให้มติที่ประชุมมีผลใช้ได้เมื่อคณะ

กรรมการ/คณะอนกุรรมการ/คณะท�างาน เหน็ชอบเป็นเอกฉันท์แล้วเท่านัน้ 

และให้รายงานทีป่ระชมุทราบในวนัประชมุครัง้ต่อไป โดยขึน้อยูก่บัการมมีติ

ดังกล่าวนี้ไว้ก่อน

	 ๘.๑๔	หน่วยงานสามารถระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของช้ินส่วนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ได้	หรือไม่

 ตอบ : ในการจัดหาพัสดุมีระเบียบและหนังสือเวียนตาม 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม และหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/ว๙๓  

ลงวนัที ่๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๒, ที ่สร ๐๒๐๓/๑๕๗ ลงวนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๑๙ 

และ ที่ สร ๐๒๐๓/ว๕๒ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ ก�าหนดไว้ชัดเจน  

ให้ด�าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน 

อย่างเป็นธรรม และห้ามมิให้ก�าหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อ 

ให้ใกล้เคียงกับยีห้่อใดยีห้่อหนึง่ หรอืของผูข้ายรายใดรายหนึง่ และห้ามระบุ

ยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด หน่วยงานจึงต้องไม่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์

ของช้ินส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา 
(๕) 
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	 ๘.๑๕	ขอทราบแนวทางปฏิบัติกรณีกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

 ตอบ : การพจิารณาความเหมาะสมของราคาและคณุลกัษณะเฉพาะ

ของระบบคอมพวิเตอร์ ให้เป็นไปตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องประกาศก�าหนด ทัง้นี ้ให้เร่ิมใช้เกณฑ์

ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับต้ังแต่วันที่ประกาศ

ก�าหนดเป็นต้นไป กรณีที่ค�าขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะ

กรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/ส่วน

ราชการ/หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ/จงัหวดั สามารถใช้ดุลพนิจิทีจ่ะให้หน่วยงาน

ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศก�าหนดได้

 กรณีคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ทีม่รีายการทีใ่ช้เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้ว ต่อมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารประกาศก�าหนดเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบบัใหม่ และหน่วยงานนัน้ยงัไม่

ได้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

นั้น หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ

ประกาศฉบบัใหม่ โดยใช้แนวทางตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยในคราวประชุมครั้งที่ 

๒/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ (๕) และก�าชบัหน่วยจดัหาให้ด�าเนนิ

การจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค�านึงถึงประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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เอกสารอ้างอิง

๑.  มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๔๗ เรือ่ง หลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏบิตักิารจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรฐั (ตามหนงัสอืส�านกัเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตร ีด่วนทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๔๗)

๒.  ค�าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่๕๗๘/๒๕๕๖ ลงวนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

๓. ค�าสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท�างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

๖. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๙๘ ลงวนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๔๘ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจ

๗. เว็บไซต์คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ http://100m.

mict.go.th/

๘. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ และบนัทกึข้อความ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๕ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
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๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ

จัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑  

ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ

อุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา

๑๐.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕  

ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN 

School Online

๑๑.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การก�าหนดหลัก

เกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ์ (ตามหนังสือ 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๓๔  

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖)

๑๒.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการ 

ด�าเนินการจัดท�าหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลางของทางราชการ  

(ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ 

ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๖)

๑๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เร่ือง หลักเกณฑ์ราคากลาง

การจ้างทีป่รกึษา (ตามหนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด่วนทีส่ดุ 

ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖)
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๑๔. เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร http://www.

mict.go.th/view/1/ราคากลาง

๑๕. เวบ็ไซต์ระบบการประเมนิราคางานพฒันาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรม

ประยุกต์ http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/ 

๑๖. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง http://www.

thaiconsult.pdmo.go.th 

๑๗. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย ครัง้ที ่๓/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๑๙ มถินุายน ๒๕๕๗

๑๘. ค�าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๓๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่  

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ

เนื้อหาของสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔  

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพือ่ถอืปฏบิตัิ

๒๐. หนงัสอืกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ ด่วนทีสุ่ด ท่ี ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘ 

ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของรัฐ

๒๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ ลงวันที่  

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
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๒๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๗ และ 

บันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๘  

ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะ 

พื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

๒๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๒ และบันทึก

ข ้อความกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๓ ลง 

วนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรือ่ง ผลการประชมุคณะกรรมการบรหิาร

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. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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