หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณี
โครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อน
นำาเสนอกระทรวงต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาได้ โ ดยไม่ ขั ด กั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๓. ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง แผนงาน/งาน/
โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ
๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกำาหนด ทัง้ นี้ ให้เริม่ ใช้
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะ
ให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำาหนดได้
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน
๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ให้ใช้ราคาตลาด
โดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง เว็ บไซต์ต่า ง ๆ เป็ นราคาอ้างอิง และ/หรือ แสดงรายละเอีย ดการ
คำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีกี ารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้ เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังนี้
คำาขอที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบ
คำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการ
ตามแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
๘. โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธีศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและ
ภารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ตอ้ งพิจารณาถึงความซ้ำาซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดี
กับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และ
ความเข้ากันได้ เป็นต้น
/๙. แผนงาน...

-๒๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จ ะต้อ งเสนอของบประมาณประจำ า ป ให้ จั ด ส่ ง คำ า ขอให้ ค ณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาป ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือ
เป็นการจัดซื้อโดยไม่ตอ้ งของบประมาณประจำาป
๑๐. ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอล
ซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการที่
เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้ การจัดทำาราคาค่าใช้จา่ ย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่ รง
ตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์อนื่ ๆ โดยให้มกี ารคำานวณค่าใช้จา่ ย ค่าอุปกรณ์
ค่าดำาเนินการ หรือ อื่น ๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำาหนด
๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด
รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเห็นชอบ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภาย
หลังสิ้นสุดปงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
**************
หมายเหตุ
๑. ข้อ ๕ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. ข้อ ๔, ๑๐, ๑๑ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๗

การเปรียบเทียบเพือ่ การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ
๑

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้
ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ ไป

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

๑

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ ีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
จังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอ
กระทรวงต่อไป
๒

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๒

๓

ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง
แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ

๓

๔

การพิจารณาราคาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ขอจัดหา
ของส่วนราชการ ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภััณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามขนาดต่าง ๆ ทีท่ างราชการกำาหนดไว้แล้ว เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงการคลัง สำานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย การเริ่มใช้
เกณฑ์ดังกล่าวให้เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ยกเว้นกรณีที่คำาขออยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการ และกรรมการสามารถใช้ดุลพินิจที่จะปรับราคาลงได้หาก
เห็นว่าไม่เป็นไปตามทีม่ ีการประกาศกำาหนด หรือเห็นว่าไม่เหมาะสม

๔

กรณีทจี่ ำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทนี่ อกเหนือไปจากทีม่ ีกำาหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภััณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้
ชัดเจน
หลักเกณฑ์จัดหาคอม (30 พ.ค.57) - ตารางเปรียบเทียบ (หน้าห้องรองแก่นแก้ไข).ods

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีทคี่ ำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดลุ พินิจ
ทีจ่ ะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มกี ารประกาศกำาหนดได้
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทนี่ อกเหนือไปจากทีม่ ีกำาหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภััณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้
ชัดเจน
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เพือ่ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
วิธีปฏิบัตใิ นการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๖ ส.ค. ๒๕๕๖
ความละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๑๒๘๐๒
ลว ๖ ส.ค. ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ
๕

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคา
อ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง
และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๕

๖

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่
เจาะจงระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง

๖

๗

แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวง
มหาดไทยกำาหนด ดังนี้ คำาขอทีม่ วี งเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จดั ทำาแบบรายงานการจัด
หาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ
ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ
ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท

๗

๘

โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือ
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภัารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความซ้ำา
ซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากัน
ได้ เป็นต้น

๘

๙

แผนงาน/งาน/โครงการ ทีจ่ ะต้องเสนอของบประมาณประจำาป ให้จัดส่งคำาขอให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาป ยกเว้นกรณีใช้
เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจัดซือ้ โดยไม่ต้องของบประมาณประจำาป

๙

๑๐

ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสาร ๑๐
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ
หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ ให้จัดส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาในปงบประมาณนั้นได้
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ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
ปรับปรุงตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖

ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสาร
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของ
กรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ

๑๑

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบ
หรือรายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้อง
ให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่ รงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็น
อุปกรณ์อื่น ๆ โดยให้มีการคำานวณ ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อืน่ ๆ
ให้ชดั เจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น

๑๑

๑๒

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและจังหวัด รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก
๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)

๑๒

๑๓

ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบ ให้กระทรวง
มหาดไทยทราบภัายหลังสิ้นสุดปงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด

๑๓

๑๔

กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๑๔
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ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบ
หรือรายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้อง
ให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการที่ตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็น
อุปกรณ์อื่น ๆ โดยให้มีการคำานวณค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อืน่ ๆ ให้
ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำาหนด

กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภัาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
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