แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลกั ษณะเป็นการเช่า
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๕)

แนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ

ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำา
เอาวิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า
ควรคำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ (๑) และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำาเอา
วิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม หลักของการเช่า ควร
คำานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถ
ใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอื่น ๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น
ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของ
สินค้านั้น (๒)

(๑) ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน
(๒) ปรับปรุงให้ชัดเจน
ขึ้นโดยมีสาระสำาคัญ
คงเดิม อ้างอิงตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔
...“สินค้า” หมายความ
ว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ
สิง่ ปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สนิ อืน่ ใด รวมทัง้
งานบริการทีร่ วมอยูใ่ น
สินค้านัน้ ด้วย แต่มลู ค่า
ของงานบริการต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าของสินค้า
นัน้ ...

(๑) ค่าเช่า หมายความรวมถึงค่าบำารุงรักษาด้วย
(๒) ค่าบำารุงรักษา หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
(๓) การบำารุงรักษา หมายความรวมถึงการซ่อมแซม
แก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เช่า หรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าสามารถใช้
งานได้ดีตลอดระยะเวลาเช่า
(๔) การซ่อมแซมแก้ไข หมายความรวมถึงการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็ก
น้อยหรือไม่
(๕) ระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่า หมายถึง ระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบอื่น ๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่า ไม่ควรมีราคาเกิน
กว่าราคาซื้อ รวมกับราคาค่าบำารุงรักษา
ประเด็นที่ ๒ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ
อื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ทั้งนี้
การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต
โดยมีกำาหนดระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้
ซอฟต์แวร์ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการจัดหา

ประเด็นที่ ๒ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ปรับปรุงให้ชดั เจนขึ้น
ระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการ โดยมีสาระสำาคัญคงเดิม
อื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ มท./ส่วนราชการในสังกัด
มท./หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และจังหวัด
เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็น
ซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ทั้งนี้ การใช้รหัสผ่าน
เพื่อเข้าไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีกำาหนด
ระยะเวลาการใช้งาน จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ จึง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท./ส่วนราชการ
ในสังกัด มท./หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และ
จังหวัด ก่อนการจัดหา

ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เหมือนเดิม
ทุกประการ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณี
โครงการที่ม ีม ูล ค่า เกิน กว่า ๑๐ ล้า นบาท ให้ค ณะกรรมการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ข อง
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้
(๑) เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) โดยการซือ้ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง) ตามคุณสมบัตแิ ละราคามาตรฐานทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ กำาหนด
และมูลค่าโครงการ (เฉพาะส่วนทีอ่ ยูใ่ นอำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ )
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้เงือ่ นไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความ
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้
งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(๒) กรณีจดั หาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือครุภัณฑ์
เดิม ต้อ งผ่า นการใช้งานมาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า ๕ ปี (จัด หาได้ใ นวงเงิน ไม่ม ากกว่า เดิม และให้ว งเงินที่ข อ
ครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการ
เดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกำาหนด โดยไม่ขดั แย้งกับข้อปฏิบตั เิ พิม่ เติม ข้อแนะนำา
ประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(๖) กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีระยะเวลาในการเช่า
(ทัง้ ต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซือ้ และมูลค่า
ของงานบริการทีร่ วมอยูใ่ นสินค้าทีเ่ ช่าไม่สงู กว่ามูลค่าของสินค้านัน้ โดยโครงการมีมลู ค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
๓. ให้ผบู้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ) ลงนามในคำารับรอง แผนงาน/งาน/โครงการ
ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ
/๔. การพิจารณา...

-๒๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวง
ดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มกี ารประกาศกำาหนดได้
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มกี ำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน
๕. กรณีไม่มเี กณฑ์ราคากลางตามทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธกี ารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. คุณ ลัก ษณะเฉพาะของอุป กรณ์ร ะบบคอมพิว เตอร์ท ี่ขอความเห็นชอบจัด หา ต้อ งไม่เจาะจงระบุย ี่ห ้อ
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังนี้ คำาขอทีม่ ี
วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จดั ทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบคำาขอความเห็น
ชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการ
จัดหาฯ ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท
๘. โครงการทีเ่ สนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสือ่ สารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และ
ทัง้ นีต้ อ้ งพิจารณาถึงความซำ้าซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกบั การใช้งาน การบูรณาการ ระหว่าง
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น
๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ทีจ่ ะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จดั ส่งคำาขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจัดซื้อโดยไม่
ต้องของบประมาณประจำาปี
๑๐. ให้จดั ทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศ
หรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการทีเ่ ป็นการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้ การจัดทำาราคาค่าใช้จา่ ย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่ รงตามเกณฑ์ (ระบุชอ่ื
เกณฑ์/หน่วยงานทีป่ ระกาศกำาหนดเกณฑ์) กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์อน่ื ๆ โดยให้มกี าร
คำานวณค่าใช้จา่ ย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อืน่ ๆ ให้ชดั เจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month,
License เป็นต้น ทัง้ นี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบทีค่ ณะกรรมการฯ กำาหนด
๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด
รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
๑๓. ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และทีห่ น่วยงาน
สามารถดำาเนินการได้เอง โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นตี้ ั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
**************
หมายเหตุ ข้อ ๑, ๑๓ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑

หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงให้ชัดเจน
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขึน้ โดยมีสาระ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้าน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า สำาคัญคงเดิม
บาทขึ้นไป
๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
ปรับปรุงให้ชัดเจน
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขึน้ โดยมีสาระ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
สำาคัญคงเดิม
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี มี ลู ค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำา
เสนอกระทรวงต่อไป

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

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้ ปรับปรุงข้อความ
เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้

(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ขัด
แย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ ตามทีแ่ นบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

(๑) เป็นการจัดหา (ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) โดยการ
ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สำานักงบประมาณ กำาหนด
และมูลค่าโครงการ (เฉพาะส่วนที่อยู่ในอำานาจการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้
เงือ่ นไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครือ่ ง/คน
โดยเฉลีย่ ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
โดยไม่ขดั แย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และ
ลักษณะการใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ตามทีแ่ นบท้ายประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์
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
ที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

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

เหมือนเดิม
ทุกประการ

-2หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑

หมายเหตุ

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มคี วามซำ้าซ้อน/เชือ่ มโยง/
สัมพันธ์กบั งานในภารกิจของหน่วยงานอืน่

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เชื่อมโยง/
สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำาหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่ม
เติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะ
การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เหมือนเดิม
ทุกประการ

(๖) กรณีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่า
(ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง) รวมกันไม่เกิน ๓๐ วัน
ค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลาเช่าไม่เกินกว่าราคาซื้อ
และมูลค่าของงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้าที่เช่า
ไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น โดยโครงการมีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพิ่มเรื่องการเช่า
ระยะสั้น ในวงเงิน
ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ ๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และที่
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน
หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอ
๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวง
คณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภาย
มหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
ตามแบบทีก่ ำาหนด

สาระสำาคัญ
คงเดิม

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ปรับปรุงวันที่

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นตี้ ั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ปรับปรุง : มี.ค. ๒๕๖๒

กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
* คำ สั่งกระทรวงมห ดไทย ที่ ๔๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภ พันธ์ ๒๕๖๒
** คำ สั่งคณะกรรมก รบริห รและจัดห ระบบคอมพิวเตอร์ ของ มท.
ที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงห คม ๒๕๖๑ และ
ที่ ๔๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภ พันธ์ ๒๕๖๒
ส่วนร ชก รและรัฐวิส หกิจในสังกัด มท.
ที่ประสงค์จะจัดห ระบบคอมพิวเตอร์

คณะทำ ง นพิจ รณ กลั่นกรอง
โครงก รจัดห ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. **

คณะกรรมก รบริห รและจัดห
ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. *

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

รวบรวมโครงก รเพื่อนัดหม ย
พิจ รณ กลั่นกรอง

พิจ รณ ต มหลักเกณฑ์และแนวท งปฏิบัติ
มติที่ประชุม คกก.

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

พิจ รณ ต มหลักเกณฑ์และแนวท งปฏิบัติ

ทบทวน

เห็นสมควร

ทบทวน

เห็นสมควร

CIO มท. ลงน มกำ กับท้ ยเอกส รร ยง น
ผลก รพิจ รณ ของ คกก. ของ มท.
ปมท. ลงน มในหนังสือนำ ส่ง

ปรับปรุงโครงก ร
นำ เสนอใหม่

เห็นชอบ

ถอนเรื่อง

แจ้งหน่วยง นให้
จัดห ได้

แจ้ง สงป.,ดศ.

ปรับปรุง : มี.ค. ๒๕๖๒

ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยง นประสงค์จะจัดห

ไม่เกิน

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบ ท
เกิน
ไม่เกิน

ตรงต มเกณฑ์ฯ
หน่วยง น
ม
ทุกร ยก ร เกณฑ์ตรงต
ฯ กระทรวง ในส่วนภูมิภ ค
ดิจิทัล
มีร ยก รที่
ไม่ตรงต มเกณฑ์ฯ
เช่
เกิน/ไม่เกิน ไม่เกิน เกิน/ไม่เกิน
๑ แสนบ ท
๓๐ วัน
เกิน

ปรับปรุง
โครงก ร
นำ เสนอใหม่

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยง น
ลงน ม

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยง น
ลงน ม

ชี้แจงโครงก รต่อ
คกก. ของจังหวัด
ต มที่ได้นัดหม ย

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของจังหวัด
ต มที่ได้นัดหม ย

คกก. ของจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ
คกก. ของ มท. พิจารณา

ไม่
เห็นชอบ
ปรับปรุง
โครงก ร
นำ เสนอใหม่

คกก.
ของจังหวัด
พิจ รณ
เห็นชอบ
CIO จังหวัดลงน ม
กำ กับท้ ยรายงานผล
การพิจารณาของ
คกก. ของจังหวัด

ตรงต ม ตรงต มเกณฑ์ฯ
เกณฑ์ฯ กระทรวง ทุกร ยก ร
ดิจิทัล
มีร ยก รที่
ไม่ตรงต มเกณฑ์ฯ
เช่
เกิน/ไม่เกิน ไม่เกิน เกิน/ไม่เกิน
๑ แสนบ ท
๓๐ วัน

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

กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน
ไม่สามารถประชุม
ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้
ให้เสนอที่ประชุม
คกก. ของจังหวัดเพื่อทราบ
ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

เสนอเรื่องให้
CIO ของจังหวัด
ลงน ม

ไม่เกิน ๕
ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
กรณีไม่เกิน ๕ ล้ นบ ท

เกิน ๕ ล้ นบ ท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
กรณีเกิน ๕ ล้ นบ ท

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

ไม่
คกก.
คกก.
ของส่วนร ชก ร/รัฐวิส หกิจ เห็นชอบ ของส่วนร ชก ร/รัฐวิส หกิจ
พิจ รณ
พิจ รณ
ปรั
บ
ปรุ
ง
เห็นชอบ
เห็นชอบ
โครงก ร
นำ เสนอใหม่
CIO ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจลงนาม
กำ กับท้ ยรายงานผล
การพิจารณาของ
คกก. ของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ดำ เนินก รจัดห
ต มระเบียบพัสดุฯ
ร ยง นผลก รจัดห
ให้ มท. ทร บ
ต มแบบที่กำ หนด

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบ ท

ไม่เกิน

เกิน
ไม่เกิน

เกิน

เกิน

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยง น
ลงน ม

คกก.
ของจังหวัด
พิจ รณ
เห็นชอบ

หน่วยง น
ส่วนกล ง

เกิน

เกินกว่ ๑๐
เกิน ๕ ล้ นบ ท
ล้ นบ ท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
ต มแบบฟอร์ม
กรณีเกิน ๕ ล้ นบ ท
กรณีเกิน ๕ ล้ นบ ท

ไม่เกิน
๕ ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
กรณีไม่เกิน ๕ ล้ นบ ท

ไม่
เห็นชอบ

ตรวจสอบ
วงเงินเฉพ ะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เกินกว่ ๑๐
ล้ นบ ท
จัดทำ คำ ขอ
ต มแบบฟอร์ม
กรณีเกิน ๕ ล้ นบ ท

คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ คกก. ของ มท. พิจารณา
กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถประชุม
ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้ ให้เสนอที่ประชุม
คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเพื่อทราบ
ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

ไม่
เห็นชอบ
ปรับปรุง
โครงก ร
นำ เสนอใหม่

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

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม
คกก. ของ มท.
พิจ รณ
เห็นชอบ
CIO มท. ลงน ม
กำ กับท้ ยรายงานผล
การพิจารณาของ
คกก. ของ มท.
ปมท. ลงนามในหนังสือนำาส่ง
(รายงานผลการพิจารณาของ
คกก. ของ มท.) ถึง
๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
๒. สำานักงบประมาณ

เกินกว่า ๑๐๐
ล้านบาทขึ้นไป
ดำ เนินก ร
ต มขั้นตอน
ก รขอคว มเห็นชอบ
ต่อกระทรวงดิจิทัลฯ
ดำ เนินก รจัดห
ต มระเบียบพัสดุฯ
ร ยง นผลก รจัดห
ให้กระทรวงดิจิทัลฯ
ทร บ

ไม่
เห็นชอบ
ปรับปรุง
โครงก ร
นำ เสนอใหม่

