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สรุปการปรับปรุงแบบรายงาน

ลำาดับท่ี ช่ือแบบ หมายเหตุ

๑

๒

๓

แบบรายงาน (เดิม)
(แจ้งตามหนังสือ 

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ 
และ ว๒๔๓๕ 

ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

แบบรายงาน
(ปรับปรุง ๒๒ ธ.ค.59)

(แจ้งตามหนังสือ 
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔,
ว๗๕๑๕ และ ๒๓๐๗๑
ลงวันท่ี ๒๑ ธ.ค.๕๙)

แบบรายงาน
(ปรับปรุง ๑๗ ก.ค.๖๐)

(แจ้งตามหนังสือ 
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๐,
ว๔๓๐๑ และ ๑๓๓๖๑

ลงวันที่ ๓ ส.ค.๖๐)

รายการ
(Check List) รอบการรายงาน / จำานวน (ชุด)

คกก.มท. ๐๑ แบบรายงานสรุปโครงการ
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคา

แบบรายงานสรุปโครงการ
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคา  (ก่อนการจัดหา)

สาระสำาคัญคงเดิม
(ปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนข้ึน)

เดิม : กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ประกาศกำาหนดโดย
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปลี่ยนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
อ่ืนประกาศกำาหนด

เดิม : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 
ที่ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
เปลี่ยนเป็น : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
อ่ืนประกาศกำาหนด

เดิม : ข้อตามเกณฑ์ MDE 
เปลี่ยนเป็น : ข้อตามเกณฑ์
(ช่ือเกณฑ์/ชื่อหน่วยงาน
ที่ประกาศกำาหนดเกณฑ์)

เดิม : ราคา MDE  
เปลี่ยนเป็น : ราคาตามเกณฑ์

 เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) 
จำานวนไม่น้อยกว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ

เดิมคือ
แบบ คกก.มท. 0๑

 เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท.
เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการ
จากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการ
ประชุมครั้งที่            เมื่อวันที่           

คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด จัดส่งรายงานให้
คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ 
ทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, 
เมษายน-กันยายน) จำานวน ๑ ชุด

เดิมคือ
แบบ คกก.มท. 0๒

คกก.มท. ๐๒ แบบรายงานผลการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
(ก่อนการจัดหา)

ยกเลิก (แจ้งตามหนังสือ ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔, ว๗๕๑๕ และ ๒๓๐๗๑  ลงวันท่ี ๒๑ ธ.ค.๕๙)

คกก.มท. ๐๓ แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลังการจัดหา)

แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลังการจัดหา)

สาระสำาคัญคงเดิม
(ปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนข้ึน)

เดิม : กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ประกาศกำาหนดโดย
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เปลี่ยนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
อ่ืนประกาศกำาหนด

เดิม : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 
ที่ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
เปลี่ยนเป็น : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
อ่ืนประกาศกำาหนด

  ได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุม
คร้ังที่            เม่ือวันที่           

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ
 (ผ่านคณะกรรมการฯ ของส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด) 
ภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที 
จำานวน ๑ ชุด   การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนิน

การได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
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แบบรายงาน (เดิม)
(แจ้งตามหนังสือ 

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ 
และ ว๒๔๓๕ 

ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

แบบรายงาน
(ปรับปรุง ๒๒ ธ.ค.59)

(แจ้งตามหนังสือ 
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔,
ว๗๕๑๕ และ ๒๓๐๗๑
ลงวันท่ี ๒๑ ธ.ค.๕๙)

แบบรายงาน
(ปรับปรุง ๑๗ ก.ค.๖๐)

(แจ้งตามหนังสือ 
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๐,
ว๔๓๐๑ และ ๑๓๓๖๑

ลงวันที่ ๓ ส.ค.๖๐)

รายการ
(Check List) รอบการรายงาน / จำานวน (ชุด)

๔

5

6

7

คกก.มท. ๐๔ แบบรายงานการจัดหา
ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอน

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

กรณีจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) 
จำานวนไม่น้อยกว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ

เอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาโครงการเพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

แบบบัญชี
ราคากลางงาน
พัฒนาระบบ
ประเภท
โปรแกรม
ประยุกต์

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

กรณีจ้างพัฒนาระบบงาน 
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) 
จำานวนไม่น้อยกว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ

ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลฯ

แบบรายงาน
การจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์
มูลค่าไม่เกิน 
๕ ล้านบาท

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

แบบรายงาน
การจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์
วงเงินเกิน 
๕ ล้านบาท

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

หมายเหตุ :  (๑)  การพิจารณาว่าใช้แบบรายงานการจัดหาฯ แบบใด (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ :  (๒)  การพิจารณาว่าจัดส่งให้คณะกรรมการชุดใด พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ :  (๒)  ๒.๑) เกินกว่า ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ :  (๒)  ๒.๒) ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด



ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ราคาตามเกณฑ์ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม

๐
๐

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์ ๐
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม หมายเหตุ

รวมจำานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์ ๐
รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๐

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ
ลำาดับ รายการ จำานวนเงิน จำานวน จำานวนเงินรวม

๐
๐

รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ๐
รวมวงเงินโครงการ ๐

 แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)
แบบรายงานสรุปโครงการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)

  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุมครั้งท่ี            เมื่อวันท่ี           )

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)

ช่ือหน่วยงาน …..............................................

ข้อตามเกณฑ์
(ช่ือเกณฑ์/ชื่อหน่วยงาน
ท่ีประกาศกำาหนดเกณฑ์)

๑.
๒.

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

๑. ช่ือบริษัท
ยี่ห้อและรุ่น

ชื่อบริษัท
ยี่ห้อและรุ่น

ช่ือบริษัท
ยี่ห้อและรุ่น

เว็บไซต์
ยี่ห้อและรุ่น

ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT
๒. ช่ือบริษัท

ยี่ห้อและรุ่น
ชื่อบริษัท

ยี่ห้อและรุ่น
ช่ือบริษัท

ยี่ห้อและรุ่น
เว็บไซต์

ยี่ห้อและรุ่น
ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT

๑.
๒.

หมายเหตุ  
๑. การสืบราคาจะต้องสืบทั้งจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ หากไม่ใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย
๒. สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ให้จัดทำารายละเอียดตามแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) กำาหนด
๓. ราคาตามเกณฑ์ฯ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มแยกแต่ละรายการ



ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ราคาตามเกณฑ์ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม

๐
๐

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์ ๐
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม หมายเหตุ

รวมจำานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์ ๐
รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๐

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำาดับ รายการ จำานวนเงิน จำานวน จำานวนเงินรวม

๐
๐

รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ๐
รวมวงเงินโครงการ ๐

 แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)
แบบรายงานสรุปโครงการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)

  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุมครั้งท่ี            เม่ือวันท่ี           )

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)

ชื่อหน่วยงาน …..............................................

ข้อตามเกณฑ์
(ชื่อเกณฑ์/ช่ือหน่วยงาน
ที่ประกาศกำาหนดเกณฑ์)

๑.
๒.

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

๑. ชื่อบริษัท
ย่ีห้อและรุ่น

ชื่อบริษัท
ย่ีห้อและรุ่น

ชื่อบริษัท
ยี่ห้อและรุ่น

เว็บไซต์
ย่ีห้อและรุ่น

ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT
๒. ชื่อบริษัท

ย่ีห้อและรุ่น
ชื่อบริษัท

ย่ีห้อและรุ่น
ชื่อบริษัท

ยี่ห้อและรุ่น
เว็บไซต์

ย่ีห้อและรุ่น
ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT

๑.
๒.

หมายเหตุ  
๑. การสืบราคาจะต้องสืบทั้งจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ หากไม่ใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย
๒. สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ให้จัดทำารายละเอียดตามแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) กำาหนด
๓. ราคาตามเกณฑ์ฯ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มแยกแต่ละรายการ

เดิม
ข้อ (ตามเกณฑ์ MDE)

เดิม
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานที่ประกาศกำาหนด
โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

เดิม
ราคา MDE

เดิม
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 

ที่ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ



ตำำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธำนี
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอ่ืนประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ราคาตามเกณฑ์ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕๒
๗๔,๐๐๐.๐๐ ๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓
๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๕
๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐
๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๓
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓

๕,๘๐๐.๐๐ ๕,๘๐๐.๐๐ ๔๖
๙,๔๐๐.๐๐ ๙,๔๐๐.๐๐ ๔๙

๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๑๔
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอ่ืนประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม หมายเหตุ

๖๙,๐๐๐.๐๐ ๑๖

๖๙,๐๐๐.๐๐ ๘๙,๐๐๐.๐๐ ๘๙,๕๐๐.๐๐ ๖๙,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐ ๓

๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๓๐๐.๐๐ ๒๕,๓๐๐.๐๐ ๒๗,๕๐๐.๐๐

 แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)
แบบรำยงำนสรุปโครงกำรเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของคุณลักษณะเฉพำะและรำคำ (ก่อนการจัดหา)

   เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพ่ือทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุมครั้งที่            เม่ือวันท่ี           )

โครงกำรอำำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วยกล้อง CCTV งบประมำณรำยจ่ำยประจำำปี ๒๕๖๐ (กลุ่มจังหวัด)
รวมวงเงินโครงกำร จำำนวนเงิน ๑๓,๒๑๗,๕๐๐ บำท (สิบสำมล้ำนสองแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน)

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำำนวนเงิน ๑๐,๙๙๗,๘๐๒.๔๐ บำท (สิบล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสองบำทส่ีสิบสตำงค์)

ข้อตามเกณฑ์
(ช่ือเกณฑ์/ช่ือหน่วยงานท่ีประกาศเกณฑ์)

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ ๒ ข้อ ๗ (CCTV) ๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง ข้อ ๑๒ (CCTV) ๙๖๒,๐๐๐.๐๐
๓. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder แบบ ๘ ช่อง ข้อ ๑๑ (CCTV) ๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๔. ตู้สำาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒ U) ข้อ ๒๖ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๕. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ ข้อ ๓๐ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ๖๓,๐๐๐.๐๐
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) ข้อ ๙ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ๙๐,๐๐๐.๐๐
๗. เครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ข้อ ๕๙ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ๒๖๖,๘๐๐.๐๐
๘. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง ข้อ ๑๓ (CCTV) ๔๖๐,๖๐๐.๐๐
๙. จอแสดงผลชนิด LED TV ขนาด ๔๘ นิ้ว ข้อ ๕.๕.๒ (สำานักงบประมาณ) ๓๒๒,๐๐๐.๐๐

๑๐. ข้อ ๑ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ๓๙๐,๐๐๐.๐๐
๘,๒๒๔,๔๐๐.๐๐

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP สำาหรับจับภาพ
ทะเบียนรถ

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
เจ เอส คอมพิวเตอร์

ยี่ห้อ Panasonic ideas 
for life WV-SC385E

บริษัท วัชระคอม แอนด์ 
เนทเวอร์ค จำากัด

ยี่ห้อ SUNELL N-921 IR

บริษัท เบส คีย์เวิร์ด จำากัด
ยี่ห้อ MESSOA รุ่น LPR 

620

http://thaicctvshop.com/45
9-panasonic-ip-camera-wv-
sc385e.html
ยี่ห้อ PANASONIC IP CAMERA 
WV-SC385E

๑,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ ราคาในเว็บไซต์รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มแล้ว ๖๙,๐๐๐ 
บาท

๒. อุปกรณ์รวมสัญญาณภาพจากเครื่องบันทึกไปที่
โทรทัศน์ (HDMI Matrix)

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
เจ เอส คอมพิวเตอร์
ย่ีห้อ AVTECH HDMI 
MATRIX SWITCH รุ่น 

HDM02

บริษัท วัชระคอม แอนด์ 
เนทเวอร์ค จำากัด

M-TEK รุ่น FH-MS402

บริษัท เบส คีย์เวิร์ด จำากัด
ย่ีห้อ ATEN รุ่น VN0404HA

http://avtechthai.net/hdm0
2.html
ยี่ห้อ AVTECH HDMI MATRIX 
SWITCH รุ่น HDM02

๗๕,๐๐๐.๐๐ ราคาในเว็บไซต์
๑.ราคา ๒๕,๕๗๕ บาท
๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๑,๙๒๕ บาท
๓.รวม ๒๗,๕๐๐ บาท



ลำาดับ รายการ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม หมายเหตุการสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

ระบบจัดการกล้องวงจรปิดตรวจจับทะเบียนรถ ๘๓,๗๕๕.๑๕ ๑๖

๘๓,๗๕๕.๑๕ ๑๐๘,๐๘๐.๐๐ ๑๑๕,๖๔๕.๖๐ ๘๓,๗๕๕.๑๕
อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๒,๘๙๐.๐๐ ๘๘

๒,๘๙๐.๐๐ ๓,๗๐๐.๐๐ ๓,๗๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำาดับ รายการ จำานวนเงิน จำานวน จำานวนเงินรวม

๒๖.๐๐ ๓๐,๐๐๐
๒๒.๐๐ ๔,๕๐๐

เสาสำาหรับติดตั้งกล้องตรวจจับภาพทะเบียนรถ ๒,๕๐๐.๐๐ ๘
อุปกรณ์ติดตั้งชุดกล้องวงจรปิด ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑
ระบบไฟฟ้าสำาหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด ๔,๕๐๐.๐๐ ๒๙

๒๒.๐๐ ๕,๐๐๐
กล่องสำาหรับเก็บสายเช่ือมต่อสัญญาณใยแก้วนำาแสง ๒,๐๕๖.๐๗ ๔๐
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ๑๘,๖๙๑.๖๐ ๓
ค่าดำาเนินการลากสายไฟเบอร์ออฟติก ๑๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐
ค่าแรงติดตั้งกล้องวงจรปิด ๑,๕๐๐.๐๐ ๑๖๘
ค่าแรงเช่ือมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๘๐.๐๐ ๙๓๖

๓. ห้างหุ้นส่วนจำากัด
เจ เอส คอมพิวเตอร์
ย่ีห้อ Smart LPR

บริษัท วัชระคอม แอนด์ 
เนทเวอร์ค จำากัด
ย่ีห้อ Guru Squre

บริษัท เบส คีย์เวิร์ด จำากัด
ยี่ห้อ PPA Innovation

http://www.smartvisoncom
pany.com/licenseplaterecog
nition.html
ยี่ห้อ Smart-LPR

๑,๓๔๐,๐๘๒.๔๐ ราคาในเว็บไซต์
๑.ราคา ๘๓,๗๕๕.๑๕ 
บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔. ห้างหุ้นส่วนจำากัด
เจ เอส คอมพิวเตอร์

ยี่ห้อ Link UT-0216E

บริษัท วัชระคอม แอนด์ 
เนทเวอร์ค จำากัด

ย่ีห้อ ASIT-1110-SCX-O)

บริษัท เบส คีย์เวิร์ด จำากัด
ย่ีห้อ Widen W-1x09PFC

http://sys2u.com/product.p
hp?ProductID=20080407-
020611
ยี่ห้อ Link UT-0216E

๒๕๔,๓๒๐.๐๐ ราคาในเว็บไซต์
๑. ราคา ๓,๕๐๐ บาท
๒. ค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท
รวม ๓,๖๐๐ บาท

๒,๗๗๓,๔๐๒.๔๐
๑๐,๙๙๗,๘๐๒.๔๐

๑. สายเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสงขนาด ๖ Core ๗๘๐,๐๐๐.๐๐
๒. สายนำาสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง ๙๙,๐๐๐.๐๐
๓. ๒๐,๐๐๐.๐๐
๔. ๑๖๕,๐๐๐.๐๐
๕. ๑๓๐,๕๐๐.๐๐
๖. สายไฟฟ้า ชนิด VCT ๒x๒.๕ sq.mm. ๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๗. ๘๒,๒๔๒.๘๐
๘. ๕๖,๐๗๔.๘๐
๙. ๔๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๐. ๒๕๒,๐๐๐.๐๐
๑๐. ๗๔,๘๘๐.๐๐

๒,๒๑๙,๖๙๗.๖๐
๑๓,๒๑๗,๕๐๐.๐๐



ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ย่ีห้อและรุ่นท่ีจัดหาได้ ราคาท่ีได้รับความเห็นชอบ ราคาจัดหาจริง จำานวน วงเงินรวม

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ย่ีห้อและรุ่นท่ีจัดหาได้ ราคาท่ีได้รับความเห็นชอบ ราคาจัดหาจริง จำานวน วงเงินรวม

รวมจำานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แบบ คกก.มท. ๐๓ (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)

  ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุมครั้งท่ี            เมื่อวันท่ี           
  การจัดหาท่ีหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ช่ือโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)

ชื่อหน่วยงาน …..............................................

๑.
๒.

๑.
๒.

หมายเหตุ  ราคาตามเกณฑ์ฯ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มแยกแต่ละรายการ



ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ย่ีห้อและรุ่นท่ีจัดหาได้ ราคาท่ีได้รับความเห็นชอบ ราคาจัดหาจริง จำานวน วงเงินรวม

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ย่ีห้อและรุ่นท่ีจัดหาได้ ราคาท่ีได้รับความเห็นชอบ ราคาจัดหาจริง จำานวน วงเงินรวม

รวมจำานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 แบบ คกก.มท. ๐๓  (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)

แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
  ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุมคร้ังท่ี            เมื่อวันท่ี           
  การจัดหาท่ีหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)

ช่ือหน่วยงาน …..............................................

๑.
๒.

๑.
๒.

หมายเหตุ  ราคาตามเกณฑ์ฯ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มแยกแต่ละรายการ

เดิม
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานที่ประกาศกำาหนด
โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เดิม
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 

ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
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แบบรายงานการจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
 แบบ คกก.มท. ๐๔

จังหวัด ................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................... ( เช่น อบจ.นครปฐม)
ชื่อโครงการ .............................................................................................................................................
วงเงินที่เสนอขอความเห็นชอบ .................................................................  บาท

รายละเอียด/การใช้งานของซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ
๑.ชื่อส่ือ และบริษัทผู้ผลิตสื่อ ...............................................................................................................
๒.บริษัทผู้จัดจำาหน่าย ..........................................................................................................................
๓.การติดตั้งเพื่อใช้งาน (ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง o )
o๓.๑เป็นการใช้งานภายใน ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Internet
o๓.๑.๑ ใช้งานได้สำาหรับผู้เรียนคนเดียว (stand alone)
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ชนิด
o๓.๑.๑.๑ External hard disk และมี key lock
o๓.๑.๑.๒ DVD และมี key lock
o๓.๑.๑.๓ DVD และมี serial number
o๓.๑.๑.๔ ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
o๓.๑.๑.๕ SD card /handy dirve/flash drive/thumb drive
o๓.๑.๒ ใช้งานได้หลายคนพร้อมกันโดยผ่านเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ชนิด
o๓.๑.๒.๑ External hard disk และมี key lock
o๓.๑.๒.๒ External hard disk
o๓.๑.๒.๓ เครื่องแม่ข่าย (server)
จำานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน ….................... คน
o๓.๒เป็นการใช้งานที่ต้องเชื่อมต่อผ่าน Internet ต้องเรียกใช้สื่อจากเครื่องแม่ข่ายของบริษัทผู้ผลิตสื่อ
o๓.๒.๑ จำากัดจำานวนผู้เรียน
o๓.๒.๒ ไม่จำากัดจำานวนผู้เรียน (unlimited)
จำานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน ….................... คน
๔.ลักษณะของโปรแกรมส่ือ
o๔.๑มีระบบจัดการเน้ือหา (สำาหรับอาจารย์ เพื่อจัดการเรียนการสอน)
o๔.๒การนำาเสนอบทเรียน
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o๔.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย ข้อความ (Text) เสียง (Sound) และรูปภาพ (Picture)
o๔.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย ภาพวีดิทัศน์ (Video)
o๔.๒.๒.๑ ประเภทที่ ๑ เป็นภาพวีดิทัศน์ (Video) ที่เกิดจากการถ่ายด้วยกล้องวีดิทัศน์แล้วนำามาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยการบีบอัดสัญญาณวีดิทัศน์ให้มีขนาดเล็กลงตามมาตรฐานการลดขนาดข้อมูลไฟล์ MPEC 
(Motion Picture Expert Group) ไฟล์มีนามสกุล .avi, .dvi, .mpeg เป็นต้น
o๔.๒.๒.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นภาพวีดิทัศน์ (Video) แบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ที่เกิดจากการนำาภาพที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาแสดงติดต่อกันด้วยความเร็วที่สายตาไม่สามารถจับภาพได้ เรียกทั่วไปว่า แอนนิ
เมชัน (Animation) ไฟล์มีนามสกุล .fla, .flc, .mmm, .swf เป็นต้น
o๔.๒.๓ กลุ่มที่ ๓ การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) มี ๒ ประเภทได้แก่
o๔.๒.๓.๑ ประเภทท่ี ๑ เป็นโปรแกรมท่ีมีการตอบโต้กับผู้เรียนได้บางส่วนเหมือน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI แต่ไม่เต็มรูปแบบ ไม่สามารถเก็บผลการทดสอบของผู้เรียนได้ ผู้เรียนไม่
สามารถใส่ค่าในรูปแบบการทดลองได้ เป็นภาพที่สร้างข้ึนโดยใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการนำาภาพน่ิงหลายๆ ภาพมาเรียงต่อกันเพื่อให้เกิดภาพเคล่ือนไหวโดยมีเนื้อหาภาพเคล่ือนไหวและเสียง ผู้ใช้งาน
สามารถโต้ตอบกับส่ือมัลติมิเดียได้เบ้ืองต้น เช่นลากวัตถุหรือข้อความจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง  ไฟล์มีนามสกุล .fla, .swf, .exe เป็นต้น

o๔.๒.๓.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI เต็มรูปแบบ มีลักษณะ “บทเรียนสำาเร็จรูป” ท่ีสร้างข้ึนในลักษณะซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป (Package Software) นำาไปสอน 
(Instruction) เน้ือหาใหม่ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนบทเรียนหรือนำาเสนอบทเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ตามระดับความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เพ่ือทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จุดเด่นท่ีสำาคัญของบทเรียน คือ การนำาเสนอเน้ือหาในลักษณะหลายส่ือ (Multimedia) ได้แก่ประเภท ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ (Video) 
และเสียง (Audio) โดยท่ีผู้เรียนจะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับบทเรียนโดยผ่านเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา รวมท้ังการแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียน และเก็บผล
การเรียนได้
o๔.๓มีแบบทดสอบ จำานวน ........................ ข้อ
o๔.๓.๑ ประเภทที่ ๑ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันทีโดยไม่ได้บันทึกคะแนนลงฐานข้อมูล
o๔.๓.๒ ประเภทที่ ๒ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันที มีการบันทึกคะแนนลงฐานข้อมูล
o๔.๔มีเฉลยแบบทดสอบ โดยแสดงวิธีทำาโดยละเอียด
๕.จำานวนลิขสิทธิ์ที่จัดหา (จำานวนชุด/license) …...........................................................
๖.ราคาต่อชุดโปรแกรม
o๖.๑ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๓............................. บาท
o๖.๒ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ประถมศึกษาปีที่ ๖............................. บาท
o๖.๓ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖............................. บาท
o๖.๔ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓............................. บาท
o๖.๕ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓............................. บาท
o๖.๖ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖............................. บาท
o๖.๗ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖............................. บาท
o๖.๘อื่น ๆ ระบุ (ดูภาคผนวก) ..............................................................ราคา............................. บาท
๗.อุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้ซอฟต์แวร์/โปรแกรมส่ือ
o๗.๑เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
o๗.๒แท็ปเล็ต
o๗.๓ผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Board)
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
          เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต้องเสนอรายละเอียดข้อมูล ดังน้ี
๑.การดำาเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ กรณีการจัดหาสื่อ
การเรียนรู้สำาหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้แสดงเอกสารหลักฐานดังน้ี
๑.๑สำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๒สำาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑.๑ ท่ีมีมติให้ความเห็นชอบการจัดหาสื่อการรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๓กรณีที่เคยจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ว ในการจัดหาครั้งต่อไป ให้แนบผลการประเมินการใช้สื่อการเรียน
๒.การดำาเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการ
ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ดังน้ี
๒.๑เอกสารหลักฐานยืนยันว่าโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความเหมาะสม ความ
จำาเป็น ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับองค์ประกอบดังน้ี
๒.๑.๑ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน 
๒.๑.๒ความต้องการของประชาชนภายในท้องถ่ิน
๒.๑.๓ความสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของชาติ
๒.๑.๔ศักยภาพหรือฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๒.๒เอกสารหลักฐานยืนยันเพื่อมิให้เกิดความซำ้าซ้อนกัน ดังน้ี
๒.๒.๑ไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง  ถ้ามี ให้ยืนยันว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่มีการตั้งงบประมาณในโครงการลักษณะดังกล่าวไว้
๒.๒.๒การแจ้งให้โรงเรียนประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหลักก่อน
๒.๓เอกสารหลักฐานแสดงการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ 
๒.๓.๑การเสนอโครงการแยกรายการครุภัณฑ์ที่ไม่จำาเป็นออกจากการจัดซ้ือสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๒.๓.๒เปรียบเทียบราคากับโครงการ e-learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
๓.ข้อมูลรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ (ตามแบบรายงาน 
คกก.มท.๐๔) ดังน้ี
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๓.๑ชื่อสื่อ (ชื่อซอฟต์แวร์/โปรแกรม)
๓.๒บริษัทที่ผลิตสื่อ
๓.๓ลักษณะการใช้งาน (Stand alone หรือ Network)
๓.๔ราคาซอฟต์แวร์/โปรแกรม (ต่อ ๑ ชุด/ ๑ ปีการศึกษา)
-สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑  - ป.๓)
-สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔  - ป.๖)
-สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑  - ม.๓)
-สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔  - ม.๖)
-สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ (ระบุ) …................................... (ดูภาคผนวก)
๓.๕ลักษณะเน้ือหาของสื่อ เป็นข้อความ (Text) สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) กราฟฟิกแอนิเมชั่น (Animation Graphic) หรืออื่น ๆ
๓.๖การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (ผู้เรียน) สามารถโต้ตอบได้ในระดับใด
๓.๗ราคาอุปกรณ์/ระบบเสริม (แยกรายอุปกรณ์)
-อุปกรณ์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์/โปรแกรม (เช่น Hard lock, Soft lock)
-อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (เช่น External Hard disk, Flash drive)
-อุปกรณ์/ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Management module)
-อื่นๆ (ระบุ) …..........................................
๓.๘จำานวนลิขสิทธิ์
๓.๙การรับประกันการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด

หมายเหตุให้หน่วยงานรับรองสำาเนาถูกต้องทุกหน้า
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ดาวน์โหลดแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์
ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง หรือ

http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/comprice/article_20130809094706.pdf
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ดาวน์โหลดแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย
http://103.28.101.10/project51new/user/download.php หรือ

http://103.28.101.10/project51new/Download/form_5million.zip

ดาวน์โหลดแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
ที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย
http://103.28.101.10/project51new/user/download.php หรือ

http://103.28.101.10/project51new/Download/form_moreThan5million.zip

http://103.28.101.10/project51new/Download/form_5million.zip
http://103.28.101.10/project51new/Download/form_moreThan5million.zip
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