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การบรรยายเร��อง
 

“การบร�หารและจัดระบบคอมพิวเ
ดระบบคอมพันธุ์��@���샔ৠ����วเตอร�
ของกระทรวงมหาดไทย”



ห�วข�อการบรรยาย
ความเป�นมาของการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�
คณะกรรมการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ของกระทรวง
คณะกรรมการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ของหน�วยงาน
ในส�งก�ด มท.
หล�กเกณฑ�การบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�



คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ
วเตอร�ของร�ฐ
มต
คณะร�ฐมนตร� เม��อว�นที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ����� ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘
งหาคม ๒๕๓๔
 

ว
เคราะห�และออกแบบระบบ
จ�ดที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���&าโครงการ/แผนงาน
เสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘นอให+สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘&าน�กงบประมาณเห-นชอบในหล�กการ



มต
คณะร�ฐมนตร� เม��อว�นที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ����� ๒๓ ม�นาคม ๒๕๔๗
เห-นชอบ 

หล�กเกณฑ์การจัด�การจ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
วเตอร�ของร�ฐ
กระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงต�1งคณะกรรมการการบร
หารและจ�ดหา
ต�1งแต2ป3งบประมาณ พิวเตอร์ของรัฐ.ศ. ๒๕๔๘



องค�ประกอบของคณะกรรมการการบร
หารและจ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
วเตอร�
ของกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ย

(ค&าสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘��งกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ยที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ����� ๔๘๘/๒๕๕๔ และ ๖๒๔/๒๕๕๔)
๑. ปล�ดกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ย                                  ประธานกรรมการ
๒. ผ=+บร
หารเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���คโนโลย�สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ารสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘นเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ศระด�บสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘=ง                 รองประธาน
    ของกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ย
c.กรรมการผ=+ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รงค?ณว?ฒิ�᩸��@�������     

        บ?คคลภายนอก
         ผ=+แที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���นกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงและสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘2วนราชการ   ๔   คน
๔. ผ=+บร
หารเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���คโนโลย�สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ารสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘นเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ศระด�บสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘=งของ            กรรมการ
    สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘2วนราชการระด�บกรมในสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘�งก�ดกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ย
๕. ผ=+บร
หารเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���คโนโลย�สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ารสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘นเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ศระด�บสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘=งของ            กรรมการ
    หน2วยงานร�ฐว
สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘าหก
จในสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘�งก�ดกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ย
๑๒. ผ=+อ&านวยการศ=นย�เที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���คโนโลย�สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ารสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘นเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ศและ   กรรมการและเลขาน?การ
      การสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘��อสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘าร ศ=นย�เที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���คโนโลย�สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ารสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘นเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ศและการสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘��อสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘าร สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ป.มที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���.



หน�งสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘�อสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘&าน�กงานปล�ดกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ย ด2วนที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� �����สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘?ด
(ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ����� มที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ��� ๐๒๑๐.๕/ว ๔๑๕  ลงว�นที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ����� ๓ ก?มภาพิวเตอร์ของรัฐ�นธ� ๒๕๕๓)

 
          คณะกรรมการการบร
หารและจ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
วเตอร�ของหน2วยงานในสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘�งก�ด
กระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ยระด�บจ�งหว�ด ประกอบด+วย
๑. ผ=+ว2าราชการจ�งหว�ด เปDนประธาน
๒. รองผ=+ว2าราชการจ�งหว�ด (CIO) รองประธาน 
๓. ผ=+ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รงค?ณว?ฒิ�᩸��@�������     
ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� �����ม�ความร=+เช��ยวชาญที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���างด+านสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ารสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘นเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ศ เปDนกรรมการ

    (จ&านวน ๒ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���2าน)  
๔. ผ=+แที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���นห�วหน+าสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘2วนราชการในสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘�งก�ดกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ย เปDนกรรมการ
๕. ผ=+แที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���นองค�กรปกครองสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘2วนที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���+องถิ่น�เป็นกรรมการ��h�����(�    จ
�น เปDนกรรมการ
    (จ�งหว�ดเปDนผ=+พิวเตอร์ของรัฐ
จารณาค�ดเล�อกตามความเหมาะสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ม 
    จากองค�กรปกครองสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘2วนที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���+องถิ่น�เป็นกรรมการ��h�����(�    จ
�นที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���?กระด�บ)
๖. สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ถิ่น�เป็นกรรมการ��h�����(�    จ
ต
จ�งหว�ด เปDนกรรมการ
    (เปDนต�วแที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���นของกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวง ICT ระด�บจ�งหว�ด)
๗. ห�วหน+าสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘&าน�กงานจ�งหว�ดเปDน                                           กรรมการและเลขาน?การ
๘. ห�วหน+ากล?2มงานข+อม=ลสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘ารสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘นเที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ศและการสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘��อสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘าร          เปDนกรรมการและช2วยเลขาน?การ



 มต
คณะกรรมการการบร
หารและ
จ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
วเตอร�ของกระที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���รวงมหาดไที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ���ย
คร�1งที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ����� ๙/๒๕๕๓ เม��อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘
งหาคม ๒๕๕๓ 

ให+สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘2วนราชการ หน2วยงานร�ฐว
สิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘าหก
จ จ�งหว�ด
ด&าเน
นการให+ความเห-นชอบแผนงาน งาน โครงการ
จ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
วเตอร�ของหน2วยงานในสิงหาคม ๒๕๓๔� ����p���搴������搘�งก�ด
ได+เอง ม=ลค2าไม2เก
น ๑๐ ล+านบาที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔� ��� ต�1งแต2
ป3งบประมาณ ๒๕๕๖ เปDนต+นไป



หล�กเกณฑ�และแนวทางปฏ�บ�ต�การจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�
ของกระทรวงมหาดไทย   ๑ ต&ลาคม  ๒๕๕๖

๑. คณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย  
พ�จารณาให+ความเห,นชอบจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ท./ม.ม0ลค�าต�1งแต�  ๑๐ ล+านบาทข41นไป  

           คณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ของ ส�วนราชการ /
หน�วยงานร�ฐว�สาหก�จและจ�งหว�ดพ�จารณาให+ความเห,นชอบจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ท./
ม.ม0ลค�าไม�เก�น  ๑๐ ล+านบาท  กรณ.โครงการท./ไม�อย0�ในความร�บผ�ดชอบของคณะ
กรรมการให+คณะกรรมการพ�จาณาให+ความเห,นชอบในหล�กการเบ91องต+น ก�อนน:าเสนอ
กระทรวงต�อไป



๒. ให+คณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ของส�วน
ราชการ หน�วยงานร�ฐว�สาหก�จและจ�งหว�ด พพพพพพพ
หล�กเกณฑ�การพ�จารณาได+โดยไม�ข�ดก�บหล�กเกณฑ�และแนวทาง
ปฏ�บ�ต�การจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย

๓. ให+ผ0+บร�หารเทคโนโลย.สารสนเทศระด�บส0งของส�วนราชการ 
(CIO)  ลงนามในค:าร�บรอง แผนงาน/งาน/โครงการ  ก�อนน:าส�ง
คณะกรรมการ

หล�กเกณฑ�และแนวทางปฏ�บ�ต�การจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�
ของกระทรวงมหาดไทย   ๑ ต&ลาคม  ๒๕๕๖



๔. การพ�จารณาราคาอ&ปกรณ�ระบบคอมพ�วเตอร�ของโครงการ/แผนงาน/งาน ท./
ขอจ�ดหาของส�วนราชการ  ให+ใช+เกณฑ�ราคากลางและค&ณล�กษณะพ91นฐาน
คร&ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามขนาดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว เช่น �  กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเริ่มใช้เกณฑ์ดัง�ณฑ�คอมพ�วเตอร�ตามขนาดต�าง ๆ ท./ทางราชการก:าหนดไว+แล+ว เช�น 
กระทรวงเทคโนโลย.สารสนเทศและการส9/อสาร  กระทรวงการคล�ง ส:าน�กงบ
ประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเร�/มใช+เกณฑ�ด�งกล�าวให+เร�/มใช+ต�1งแต�ว�นท./
ประกาศใช+  ยกเว+นกรณ.ท./ค:าขออย0�ในระหว�างการพ�จารณาของคณะกรรมการ  
และกรรมการสามารถใช+ด&ลพ�น�จท./จะปร�บราคาลงได+หากเห,นว�าไม�เป�นไปตาม
ท./ม.การประกาศก:าหนด  หร9อเห,นว�าไม�เหมาะสม
           กรณ.ท./จ:าเป�นต+องใช+ระบบคอมพ�วเตอร�ท./นอกเหน9อไปจากท./ม.
ก:าหนดเกณฑ�ราคากลางและค&ณล�กษณะพ91นฐานคร&ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามขนาดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว เช่น �  กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเริ่มใช้เกณฑ์ดัง�ณฑ�คอมพ�วเตอร�ไว+ข+าง
ต+น  ให+ระบ&เหต&ผลความจ:าเป�นให+ช�ดเจน

http://www.mict.go.th/comprice


หล�กเกณฑ�และแนวทางปฏ�บ�ต�การจ�ดหาระบบ
คอมพ�วเตอร�

ของกระทรวงมหาดไทย   ๑ ต"ลาคม  ๒๕๕๖
๕. กรณ.ไม�ม.เกณฑ�ราคากลาง พพพพพพพพพพ
จากผ0+จ:าหน�าย อย�างน+อย ๓ ผล�ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามขนาดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว เช่น �  กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเริ่มใช้เกณฑ์ดัง�ณฑ�(ย./ห+อ) และใช+ราคาต/:า
ส&ดเป�นราคากลาง กรณ.ผล�ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามขนาดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว เช่น �  กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเริ่มใช้เกณฑ์ดัง�ณฑ�ม.ผล�ตเพ.ยงผล�ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามขนาดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว เช่น �  กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเริ่มใช้เกณฑ์ดัง�ณฑ�เด.ยว
(ย./ห+อเด.ยว)  หร9อจ:าเป�นต+องระบ&ย./ห+อตามระเบ.ยบหร9อกฏ
หมายท./เปDดให+  ให+ส9บจากผ0+เสนอราคา ๓ ราย  ท�1งน.1ในการ
เปร.ยบเท.ยบราคาแต�ละผล�ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามขนาดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว เช่น �  กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเริ่มใช้เกณฑ์ดัง�ณฑ�ต+องม.ค&ณล�กษณะท./เท�าก�น
หร9อเท.ยบเค.ยงก�นได+



๖. ค&ณล�กษณะเฉพาะของอ&ปกรณ�ระบบคอมพ�วเตอร�ท./ขอความเห,นชอบจ�ดหา  
ต+องไม�เจาะจงระบ&ย./ห+อ  เป�นการระบ&ในเช�งว�ชาการและเปDดกว+าง  
๗. แบบค:าขอความเห,นชอบ  โครงการ/แผนงาน/งาน ให+เป�นไปตามท./
กระทรวง มหาดไทย  ก:าหนด  ด�งน.1  ค:าขอท./ม.วงเง�นไม�เก�น  ๕ ล+านบาท ให+จ�ด
ท:าแบบรายงานการจ�ดหาฯ ม0ลค�าไม�เก�น  ๕ ล+านบาท   และแบบค:าขอความ
เห,นชอบ  โครงการ/แผนงาน/งาน ท./ม.วงเง�นเก�น  ๕ ล+านบาท ให+จ�ดท:าค:าขอ
ในร0ปโครงการตามแบบรายงานการจ�ดหาฯ   ท./ม.วงเง�นเก�น  ๕ ล+านบาท

หล�กเกณฑ�และแนวทางปฏ�บ�ต�การจ�ดหาระบบ
คอมพ�วเตอร�

ของกระทรวงมหาดไทย   ๑ ต"ลาคม  ๒๕๕๖



๘. โครงการท./เสนอขอความเห,นชอบจะต+องสอดคล+องก�บนโยบาย แผนหร9อย&ทธศาสตร� 
ด+านเทคโนโลย.สารสนเทศและการส9/อสารของประเทศ กระทรวงหร9อหน�วยงานหร9อ
สอดคล+องก�บกฏ ระเบ.ยบและภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามขนาดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว เช่น �  กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเริ่มใช้เกณฑ์ดังารก�จของหน�วยงาน  และท�1งน.1ต+องพ�จารณาถ4งความซ1:า
ซ+อน ความจ:าเป�น ความเหมาะสมหร9อความพอด.ก�บการใช+งาน การบ0รณาการระหว�าง
ส�วนราชการหร9อหน�วยงาน  มาตรฐานของระบบและอ&ปกรณ�และความเข+าก�นได+ เป�นต+น
๙. แผนงาน/งาน/โครงการ  ท./จะต+องเสนอของบประมาณประจ:าปJ  ให+จ�ดส�งค:าขอให+คณะ
กรรมการพ�จารณาให+ความเห,นชอบก�อนเสนอของบประมาณประจ:าปJ  ยกเว+นกรณ.ใช+เง�น
นอกงบประมาณหร9อเป�นการจ�ดซ91อโดยไม�ต+องของบประมาณประจ:าปJ

หล�กเกณฑ�และแนวทางปฏ�บ�ต�การจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�
ของกระทรวงมหาดไทย   ๑ ต&ลาคม  ๒๕๕๖



หล�กเกณฑ�และแนวทางปฏ�บ�ต�การจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�
ของกระทรวงมหาดไทย   ๑ ต&ลาคม  ๒๕๕๖

๑๐. ให+จ�ดท:าเอกสารค:าขอความเห,นชอบตามแบบโครงการ  หร9อแบบรายงาน  เป�น
เอกสารเพ9/อประกอบการพ�จารณาของคณะกรรมการจ:านวนไม�น+อยกว�าองค�คณะของ
กรรมการ    หร9อเป�นร0ปแบบเอกสารด�จ�ตอลซ4/งจะประกาศหร9อก:าหนดแจ+งให+ทราบ ให+
จ�ดส�งให+คณะกรรมการพ�จารณาในปJงบประมาณน�1นได+
๑๑. คณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�จะพ�จารณาโครงการเฉพาะ
ระบบหร9อรายการท./เป�นการจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�เท�าน�1น   การจ�ดท:าราคาค�าใช+จ�าย  
ต+องให+แยกช�ดเจนได+แก�รายการท./ตรงตามเกณฑ� กรณ.ไม�ตรงตามเกณฑ�และส�วนท./เป�น
อ&ปกรณ�อ9/น ๆ   โดยให+ม.การค:านวณ ค�าใช+จ�าย ค�าอ&ปกรณ� ค�าด:าเน�นการหร9อ อ9/น ๆ ให+
ช�ดเจน  เช�นค�า Hardware  Software  Man/month  Licence เป�นต+น   



หล�กเกณฑ�และแนวทางปฏ�บ�ต�การจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�
ของกระทรวงมหาดไทย   ๑ ต&ลาคม  ๒๕๕๖

๑๒.ให+คณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�ของส�วนราชการ 
หน�วยงานร�ฐว�สาหก�จและจ�งหว�ด  พพพพพพพพ พพพ
อน&ม�ต�แผนงาน/งาน/โครงการ  ให+คณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบ
คอมพ�วเตอร�ของกระทรวงมหาดไทยทราบท&ก ๖ เด9อน(ต&ลาคม-
ม.นาคม,เมษายน-ก�นยายน)
๑๓. ให+รายงานผลการจ�ดซ91อจ�ดจ+างระบบคอมพ�วเตอร�ท./ได+ร�บความเห,นชอบ   
ให+กระทรวงมหาดไทยทราบภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามขนาดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว เช่น �  กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  กระทรวงมหาดไทย  การเริ่มใช้เกณฑ์ดังายหล�งส�1นส&ดปJงบประมาณท�นท.  ตามแบบท./
ก:าหนด
๑๔. ก:าหนดให+ใช+หล�กเกณฑ� น.1  ต�1งแต� ว�นท./ ๑  ต&ลาคม  ๒๕๕๕ เป�นต+นไป



จ�ดหาระบบคอมพ�วเตอร�  ท./ม.ม0ลค�าต�งแต�  ๑๐๐  ล+านบาท



๑ ๗

Thank you

www.moi.go.th
Twitter : 
www.facebook.com/

http://www.moi.go.th/
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