
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกดักระทรวงมหาดไทยที่มีลกัษณะเป็นการเช่า
มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มติท่ีประชุม (คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๕๕) แนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่) หมายเหตุ
ประเด็นท่ี ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ  .  ศ  .  ๒๕๓๕ และ  
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำา
เอาวิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า 
ควรคำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปล่ียนแปลงส่วนประกอบท่ีเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่าสามารถใช้
งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภยั และ
ระบบอ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบำารุงรักษา

ประเด็นท่ี ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ  .  ศ  .   ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ  .  ศ  .   
๒๕๖๐ (๑) และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำาเอา
วิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควร
คำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปล่ียนแปลงส่วนประกอบท่ีเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่าสามารถ
ใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับงานบริการท่ีรวมอยู่ในสินค้านั้น
ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของ
สินค้านั้น (๒) 

(๑) ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน
(๒) ปรับปรุงให้ชัดเจน
ขึ้นโดยมีสาระสำาคัญ
คงเดิม   อ้างอิงตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔ 
...“สินค้า” หมายความ
ว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
ส่ิงปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สินอ่ืนใด รวมท้ัง
งานบริการท่ีรวมอยู่ใน
สินค้าน้ันด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าของสินค้า
น้ัน...

ประเด็นท่ี ๒ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน
ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ
อ่ืนในลักษณะเดยีวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด ท้ังนี้ 
การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต
โดยมีกำาหนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้
ซอฟต์แวร์ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการจัดหา

ประเด็นท่ี ๒ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน
ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ
อ่ืนในลักษณะเดยีวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ มท  ./  ส่วนราชการในสังกัด   
มท  ./  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท  .   และจังหวัด   
เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามท่ีกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ท้ังนี้ การใช้รหัสผ่าน
เพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีกำาหนด
ระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ จึง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท  ./  ส่วนราชการ  
ในสังกัด มท  ./  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท  .   และ  
จังหวัด ก่อนการจัดหา

ปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น
โดยมีสาระสำาคัญคงเดิม 

ประเด็นท่ี ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยดัพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นท่ี ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยดัพลังงานไฟฟ้า

เหมือนเดิม
ทุกประการ

 



หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๑. คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ลา้นบาทข้ึนไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวดั พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีมูลคา่ไม่เกิน ๑๐ ลา้นบาท กรณี
โครงการที่มีมูลคา่เกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พจิารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
เบ้ืองต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป

การจดัหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด  ดังน้ี

(๑) เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) โดยการซ้ือ จ้าง
เชา่ แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอืน่ ๆ
ท่ีเก่ียวข้อง) ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ กำาหนด
และมูลค่าโครงการ (เฉพาะส่วนท่ีอยู่ในอำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ )
ไมเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใตเ้งือ่นไขในการใชง้านคอมพวิเตอรไ์มเ่กนิ ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความ
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้
งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

(๒) กรณีจดัหาระบบคอมพวิเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรอืครุภัณฑ์
เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จดัหาไดใ้นวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอ
ครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย) 

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่เพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการ
เดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธก์ับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๕) กรณีการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพ่ิมเติม ข้อแนะนำา
ประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทศัน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบทา้ย
ประกาศเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(๖) กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด ที่มีระยะเวลาในการเช่า
(ท้ังต่อเน่ืองและไม่ตอ่เน่ือง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเชา่ไม่เกินกว่าราคาซ้ือ และมลูคา่
ของงานบริการท่ีรวมอยู่ในสินค้าท่ีเช่าไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้าน้ัน โดยโครงการมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย

๓. ให้ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูของสว่นราชการ (CIO) ) ลงนามในคำารบัรอง แผนงาน/งาน/โครงการ
ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ

/๔. การพิจารณา...



- ๒ -

๔. การพจิารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพวิเตอร ์ให้เป็นไปตามทีก่ระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแตว่ันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป

กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหวา่งการพจิารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มกีารประกาศกำาหนดได้

กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มกีำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน

๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด  ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธกีารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๖. คุณลกัษณะเฉพาะของอุปกรณร์ะบบคอมพวิเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจดัหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ 
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง 

๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังนี้ คำาขอท่ีมี
วงเงนิไมเ่กิน ๕ ลา้นบาท ให้จดัทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มลูคา่ไมเ่กนิ ๕ ลา้นบาท และแบบคำาขอความเห็น
ชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มวีงเงินเกิน ๕ ลา้นบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการ
จัดหาฯ ที่มวีงเงินเกิน ๕ ล้านบาท

๘. โครงการท่ีเสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรอืสอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบและภารกจิของหน่วยงาน และ
ท้ังน้ีต้องพิจารณาถึงความซำ้าซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการ ระหว่าง
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น

๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ทีจ่ะตอ้งเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จดัสง่คำาขอใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจดัซ้ือโดยไม่
ต้องของบประมาณประจำาปี

๑๐. ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกวา่องค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดจิิตอลซึ่งจะประกาศ
หรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ

๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการท่ีเป็นการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรเ์ทา่น้ัน การจัดทำาราคาคา่ใชจ้า่ย ตอ้งให้แยกชดัเจน ไดแ้ก ่รายการทีต่รงตามเกณฑ ์(ระบุชือ่
เกณฑ/์หนว่ยงานทีป่ระกาศกำาหนดเกณฑ์) กรณไีมต่รงตามเกณฑ ์และสว่นทีเ่ปน็อปุกรณอ์ืน่ ๆ โดยใหม้กีาร
คำานวณค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อ่ืน ๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month,
License เป็นต้น  ท้ังน้ี ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการฯ กำาหนด 

๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวดั
รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)

๑๓. ใหร้ายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งระบบคอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ และทีห่นว่ยงาน
สามารถดำาเนินการได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์น้ีตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
* * * * * * * * * * * * * * 

หมายเหตุ  ข้อ ๑, ๑๓ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
มติท่ีประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ ก.ค. ๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
มติท่ีประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๑

หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้าน
บาทขึ้นไป

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 
๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

ปรับปรุงให้ชัดเจน
ขึ้นโดยมีสาระ
สำาคัญคงเดิม 

          คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป

          คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
กรณีโครงการท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำา
เสนอกระทรวงต่อไป

ปรับปรุงให้ชัดเจน
ขึ้นโดยมีสาระ
สำาคัญคงเดิม 

          การจัดหาท่ีหนว่ยงานสามารถดำาเนินการได้
เอง (  มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐  ,  ๐๐๐ บาท  )   โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด  ดังนี้

          การจัดหาท่ีหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้
เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด  ดังนี้

ปรับปรุงข้อความ

 (๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกำาหนด ภายใต้เง่ือนไขในการใช้งาน
คอมพวิเตอร์ไม่เกิน ๑ เคร่ือง/คน โดยเฉล่ีย ตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน  โดยไม่ขัด
แย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(๑) เป็นการจัดหา (  ระบบคอมพิวเตอร์  
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   (CCTV) )   โดยการ  
ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตาม 
พ  .  ร  .  บ  .  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ   
พ  .  ศ  .   ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ  .  ศ  .   
๒๕๖๐ และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  )   ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ กำาหนด 
และมูลค่าโครงการ   (  เฉพาะส่วนท่ีอยู่ในอำานาจการ  
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  )   ไม่เกิน ๕๐๐  ,  ๐๐๐ บาท      ภายใต้
เง่ือนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เคร่ือง/คน 
โดยเฉล่ีย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และ
ลักษณะการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพิ่มวงเงินการ
จัดหาตรงตาม
เกณฑ์ จาก
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เป็น
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือ
ครุภัณฑ์เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงิน
ท่ีขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือ
ครุภัณฑ์เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงิน
ท่ีขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

เหมือนเดิม
ทุกประการ
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
มติท่ีประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ ก.ค. ๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
มติท่ีประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๘ พ.ย. ๖๑

หมายเหตุ

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม 
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เช่ือมโยง/
สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอ่ืน

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม 
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เช่ือมโยง/
สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอ่ืน

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏบิัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(  ๖  )   กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และ  
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ท่ีมีระยะเวลาในการเช่า   
(  ท้ังต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  )   รวมกันไม่เกิน ๓๐ วนั   
ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซื้อ 
และมูลค่าของงานบริการท่ีรวมอยู่ในสินค้าท่ีเช่า
ไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น โดยโครงการมีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐๐  ,  ๐๐๐ บาท  

เพิ่มเร่ืองการเช่า
ระยะส้ัน ในวงเงิน
ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และท่ี
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (  มูลค่าไม่เกิน   
๑๐๐  ,  ๐๐๐ บาท  )   โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภาย
หลังส้ินสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบท่ีกำาหนด

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และท่ี
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวง
มหาดไทยทราบภายหลังส้ินสุดปีงบประมาณทันที 
ตามแบบท่ีกำาหนด

สาระสำาคัญ
คงเดิม

๑๔. กำาหนดใหใ้ช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วนัท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นีต้ั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ปรับปรุงวันท่ี



กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย
* คำ�ส่ังกระทรวงมห�ดไทย ท่ี ๔๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒
** คำ�ส่ังคณะกรรมก�รบริห�รและจัดห�ระบบคอมพวิเตอร์ ของ มท.

ท่ี ๑๕๐๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๔ สิงห�คม ๒๕๖๑ และ
ท่ี ๔๓๐/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒

แจ้งหน่วยง�นให้
จัดห�ได้

คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�กล่ันกรอง
โครงก�รจัดห�ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. **

ส่วนร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจในสังกัด มท.
ท่ีประสงค์จะจัดห�ระบบคอมพิวเตอร์

คณะกรรมก�รบริห�รและจัดห�
ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. *

กำ�หนดคุณลักษณะท�งวิช�ก�ร ท�งเทคนิค
(TOR) TOR) ) ของโครงก�รท่ีจะนำ�เสนอ

จัดทำ�ร�ยง�นก�รจัดห�ต�มแบบ และ
ลงน�มผู้ร�ยง�นโดยหน่วยง�นเจ้�ของโครงก�ร

CIO ของส่วนร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจในสังกัด มท.
ลงน�มรับรองร�ยง�น

รวบรวมโครงก�รเพ่ือนัดหม�ย
พิจ�รณ�กล่ันกรอง

พิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์และแนวท�งปฏิบัติ

ทบทวน เห็นสมควร

ปรับปรุงโครงก�ร
นำ�เสนอใหม่

ถอนเร่ือง

พิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์และแนวท�งปฏิบัติ

มติท่ีประชุม คกก.

ทบทวน เห็นสมควร

ปมท. ลงน�มในหนังสือนำ�ส่ง

เห็นชอบ แจ้ง สงป.,ดศ.

CIO มท. ลงน�มกำ�กับท้�ยเอกส�รร�ยง�น
ผลก�รพิจ�รณ�ของ คกก. ของ มท.

ปรับปรุง : มี.ค. ๒๕๖๒



ข้ันตอนและวิธีการในการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย

ไม่
เห็นชอบ

ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่

ไม่
เห็นชอบ

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยง�น

ลงน�ม

คกก. ของจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ

ในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ

คกก. ของ มท. พิจารณา
กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน

ไม่สามารถประชุม
ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้

ให้เสนอที่ประชุม
คกก. ของจังหวัดเพื่อทราบ
ในโอกาสแรกท่ีจัดประชุม

เสนอเร่ืองให้
CIO ของจังหวัด

ลงน�ม

ไม่เกิน
๕ ล้�นบ�ท

เกิน ๕ ล้�นบ�ท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้�นบ�ท

เกินกว่� ๑๐
ล้�นบ�ท

ตรวจสอบ
วงเงินเฉพ�ะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หน่วยง�น
ในส่วนภูมิภ�ค

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีไม่เกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยง�น

ลงน�ม

เห็นชอบ

เกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป

ดำ�เนินก�ร
ต�มขั้นตอน

ก�รขอคว�มเห็นชอบ
ต่อกระทรวงดิจิทัลฯ

หน่วยง�น
ส่วนกล�ง

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยง�น

ลงน�ม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของจังหวัด
ต�มที่ได้นัดหม�ย

คกก. 
ของจังหวัด
พิจ�รณ�

เห็นชอบ
CIO จังหวัดลงน�ม

กำ�กับท้�ยรายงานผล
การพิจารณาของ 
คกก. ของจังหวัด

  ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามใน
  หนังสือนำาส่ง (รายงานผลการพิจารณาของ
  คกก. ของจังหวัด) ถึง
    ๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
    ๒. สำานักงบประมาณ

ดำ�เนินก�รจัดห�
ต�มระเบียบพัสดุฯ

ร�ยง�นผลก�รจัดห�
ให้กระทรวงดิจิทัลฯ

ทร�บ

ไม่เกิน ๕ 
ล้�นบ�ท

เกิน ๕ ล้�นบ�ท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้�นบ�ท

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีไม่เกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้�นบ�ท

เกินกว่� ๑๐ 
ล้�นบ�ท

คกก. 
ของจังหวัด
พิจ�รณ�

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบ�ท

เกิน

หน่วยง�นประสงค์จะจัดห�

มีร�ยก�รที่
ไม่ตรงต�มเกณฑ์ฯ

ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่

ชี้แจงโครงก�รต่อ
คกก. ของจังหวัด
ต�มที่ได้นัดหม�ย

ไม่
เห็นชอบ

คกก.
ของส่วนร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจ

พิจ�รณ�
เห็นชอบ

คกก.
ของส่วนร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจ

พิจ�รณ�
เห็นชอบ

CIO ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจลงนาม

กำ�กับท้�ยรายงานผล
การพิจารณาของ

คกก. ของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

  หน.ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลงนามใน
  หนังสือนำาส่ง (รายงานผลการพิจารณาของ
  คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ถึง
     ๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
     ๒. สำานักงบประมาณ

คกก. ของ มท.
พิจ�รณ�

เห็นชอบ
CIO มท. ลงน�ม

กำ�กับท้�ยรายงานผล
การพิจารณาของ 
คกก. ของ มท.

ดำ�เนินก�รจัดห�
ต�มระเบียบพัสดุฯ

ร�ยง�นผลก�รจัดห�
ให้ มท. ทร�บ

ต�มแบบที่กำ�หนด

ไม่
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่
ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่ ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่

ปมท. ลงนามในหนังสือนำาส่ง 
(รายงานผลการพิจารณาของ 
คกก. ของ มท.) ถึง

     ๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
     ๒. สำานักงบประมาณ

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ปรับปรุง : มี.ค. ๒๕๖๒

คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ คกก. ของ มท. พิจารณา
กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถประชุม

ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้ ให้เสนอท่ีประชุม
คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเพื่อทราบ

ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

ไม่เกิน ตรงต�ม
เกณฑ์ฯ กระทรวง

ดิจิทัล

ตรงต�มเกณฑ์ฯ
ทุกร�ยก�ร

เกิน/ไม่เกิน 
๑ แสนบ�ท

ไม่เกิน เช่�
เกิน/ไม่เกิน
 ๓๐ วัน

ไม่เกิน

เกินเกิน

มีร�ยก�รที่
ไม่ตรงต�มเกณฑ์ฯ

ตรงต�ม
เกณฑ์ฯ กระทรวง

ดิจิทัล

ตรงต�มเกณฑ์ฯ
ทุกร�ยก�ร

เกิน/ไม่เกิน 
๑ แสนบ�ท

เช่�
เกิน/ไม่เกิน
 ๓๐ วัน

ไม่เกิน

เกิน เกิน

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบ�ท

เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน
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