
 

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๓๓๖๑       กระทรวงมหาดไทย
      ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

เรียน  ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๗๘๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๓๐๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๕ หน้า
๒. สรุปการปรับปรุงแบบรายงาน และตัวอยา่ง จำานวน ๘ หน้า

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (อ้างถึง ๑)  และแจ้งการปรับปรุงแบบรายงานท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (อ้างถึง ๒)  ความละเอียดแจ้งแล้ว  น้ัน

คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมปรึกษา
หารือในการประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังการปรับปรุงข้อความในแบบรายงาน
ให้ชัดเจนข้ึน โดยมีสาระสำาคัญคงเดิม  ดังน้ี

(๑) การปรับปรงุหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติฯ กรณกีารจดัหาทีห่น่วยงานสามารถดำาเนินการ
ได้เอง (มูลคา่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไมต่้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพวิเตอรฯ์ ในระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด โดยเพิ่มข้อ (๕) ดังนี้ “กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำาหนด  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนำาประกอบการพจิารณา และลักษณะการใช้งานของกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑

(๒) การปรับปรุงข้อความในแบบรายงาน (แบบ คกก.มท.๐๑ และแบบ คกก.มท.๐๓)
ให้ชัดเจนข้ึน โดยมีสาระสำาคัญคงเดิม  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลด...
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หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๑. คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกวา่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวดั พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลคา่ไม่เกิน ๑๐ ลา้นบาท กรณีโครงการ
ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวดั ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอ
กระทรวงต่อไป

การจดัหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลคา่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไมต่้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด  ดังน้ี

(๑) เป็นการจดัหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ภายใต้เง่ือนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน
๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน  โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบ
การพจิารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพวิเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามที่แนบท้าย
ประกาศเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์เพื่อทดแทนระบบหรือครุภณัฑ์
เดิม ตอ้งผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกวา่ 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

๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย

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

๔. การพจิารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพวิเตอร ์ให้เป็นไปตามทีก่ระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑร์าคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแตว่ันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป

กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหวา่งการพจิารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มกีารประกาศกำาหนดได้

กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มกีำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน

/๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลาง...



- ๒ -

๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด  ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคา
จากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอา้งอิง
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธกีารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณร์ะบบคอมพวิเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ 
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง 

๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังนี้
คำาขอท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบคำาขอ
ความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มวีงเงินเกิน ๕ ลา้นบาท ให้จดัทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบ
รายงานการจดัหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ลา้นบาท

๘. โครงการท่ีเสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน
และท้ังน้ีต้องพิจารณาถึงความซำ้าซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการ
ระหวา่งส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น

๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีจะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จัดส่งคำาขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจดัซ้ือ
โดยไมต่้องของบประมาณประจำาปี

๑๐. ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดจิติอลซึ่งจะ
ประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ

๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการทีเ่ป็นการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่รงตามเกณฑ์
(ระบุช่ือเกณฑ์/หน่วยงานท่ีประกาศกำาหนดเกณฑ์) กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดย
ให้มกีารคำานวณคา่ใชจ้า่ย ค่าอปุกรณ ์คา่ดำาเนินการ หรอื อืน่ ๆ ให้ชดัเจน เชน่ คา่ Hardware, Software,
Man/month, License เป็นต้น  ท้ังน้ี ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการฯ กำาหนด 

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

๑๓. ให้รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และท่ีหน่วยงาน
สามารถดำาเนินการไดเ้อง (มลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์น้ีตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

* * * * * * * * * * * * * * 

หมายเหตุ  
๑) ปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร (ทก. หรือ MICT) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ. หรือ MDES)
๒) ข้อ ๑, ๑๑ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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หมายเหตุ
ข้อ ข้อ

๑ ๑

สาระสำาคัญคงเดิม

การเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
ให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
ให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป

ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้มีความชัดเจนมากข้ึน

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด 
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบ้ืองต้นก่อนนำาเสนอกระทรวงต่อไป (ข้อความเดิม - ไม่ปรับปรุง)

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด  ดังน้ี
(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพ้ืนฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ช่ือเดิม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ภายใต้เง่ือนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 
๑ เคร่ือง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพ้ืนฐานตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เคร่ือง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้มีความชัดเจนมากข้ึน

(๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
(จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

(๒) กรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนระบบหรือครุภัณฑ์
เดิม ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้
วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/
โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซำ้าซ้อน/เช่ือมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของ
หน่วยงานอ่ืน

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ช่ือเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
(๕) กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด  โดยไม่ขัดแย้งกับ
ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพิ่มข้อ (๕) 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวยิ่งข้ึน
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หมายเหตุ
ข้อ ข้อ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒ ๒

๓ ๓

๔ ๔
สาระสำาคัญคงเดิม

๕ ๕

๖ ๖

๗ ๗

๘ ๘

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และจังหวัด พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)
ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง
แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ
การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็น
ไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ช่ือเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ท้ังนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็น
ไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เก่ียวข้องประกาศ
กำาหนด ท้ังนี้ ให้เร่ิมใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วัน
ท่ีประกาศกำาหนดเป็นต้นไป

กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจท่ีจะให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามท่ีมีการประกาศกำาหนดได้

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีนอกเหนือไปจากที่มีกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน
กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ช่ือเดิม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด
รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด ให้ใช้ราคา
ตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดง
รายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง

สาระสำาคัญคงเดิม

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจง
ระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง 

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)

แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำาหนด 
ดังน้ี คำาขอท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
และแบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำา
คำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ ท่ีมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับ
กฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และทั้งน้ีต้องพิจารณาถึงความซำ้าซ้อน ความจำาเป็น 
ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น



หลักเกณฑ์จัดหาคอม (17 ก.ค.60) - ตารางเปรียบเทียบ.ods หน้า 3/3

หมายเหตุ
ข้อ ข้อ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๙ ๙

๑๐ ๑๐

๑๑ ๑๑

๑๒ ๑๒

๑๓ ๑๓

๑๔ ๑๔ เปล่ียนวันท่ี

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จัดส่งคำาขอให้คณะกรรม
การฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเวน้กรณีใช้เงินนอกงบ
ประมาณหรือเป็นการจัดซ้ือโดยไม่ต้องของบประมาณประจำาปี (ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)
ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือ
เป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือ
รายการท่ีเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยก
ชัดเจน ได้แก่ รายการที่ตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
โดยให้มีการคำานวณค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อ่ืน ๆ ให้ชัดเจน เช่น 
ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น  ท้ังนี้ ให้ใช้เอกสาร
ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการฯ กำาหนด

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือ
รายการท่ีเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้แยก
ชัดเจน ได้แก่ รายการท่ีตรงตามเกณฑ์ (ระบุช่ือเกณฑ์/หน่วยงานที่ประกาศกำาหนดเกณฑ์) 
กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดยให้มีการคำานวณค่าใช้จ่าย ค่า
อุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อ่ืน ๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, 
License เป็นต้น  ท้ังน้ี ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการฯ กำาหนด

ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้มีความชัดเจนมากข้ึน

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 
๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)

(ข้อความเดิม – ไม่ปรับปรุง)
ให้รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
และท่ีหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
ทันที ตามแบบท่ีกำาหนด
กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (ทก. หรือ MICT) ได้เปลี่ยนช่ือเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ. หรือ MDES)
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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 : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
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 : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
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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ลำาดับท่ี ช่ือแบบ หมายเหตุ

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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