
กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย
* คำ�ส่ังกระทรวงมห�ดไทย ท่ี ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ มกร�คม ๒๕๖๕
** คำ�ส่ังคณะกรรมก�รบริห�รและจัดห�ระบบคอมพวิเตอร์ ของ มท.

ท่ี ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ มกร�คม ๒๕๖๕

แจ้งหน่วยง�นให้
จัดห�ได้

คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�กล่ันกรอง
โครงก�รจัดห�ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. **

ส่วนร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจในสังกัด มท.
ท่ีประสงค์จะจัดห�ระบบคอมพิวเตอร์

คณะกรรมก�รบริห�รและจัดห�
ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. *

กำ�หนดคุณลักษณะท�งวิช�ก�ร ท�งเทคนิค
(ร่�ง TOR) ของโครงก�รท่ีจะนำ�เสนอ

จัดทำ�ร�ยง�นก�รจัดห�ต�มแบบ และ
ลงน�มผู้ร�ยง�นโดยหน่วยง�นเจ้�ของโครงก�ร

DCIO ของส่วนร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจในสังกัด มท.
ลงน�มรับรองร�ยง�น

รวบรวมโครงก�รเพ่ือนัดหม�ย
พิจ�รณ�กล่ันกรอง

พิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์และแนวท�งปฏิบัติ

ทบทวน เห็นสมควร

ปรับปรุงโครงก�ร
นำ�เสนอใหม่

ถอนเร่ือง

พิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์และแนวท�งปฏิบัติ

มติท่ีประชุม คกก.

ทบทวน เห็นสมควร

ปมท. ลงน�มในหนังสือนำ�ส่ง

เห็นชอบ แจ้ง สงป.,ดศ.

MCIO มท. ลงน�มกำ�กับท้�ยเอกส�รร�ยง�น
ผลก�รพิจ�รณ�ของ คกก. ของ มท.

ปรับปรุง : ม.ค. ๒๕๖๕

(ภ�ยในวันที่ ๕ ของเดือน) (สัปด�ห์ที่ ๒ ของเดือน) (สัปด�ห์ที่ ๔ ของเดือน)



ข้ันตอนและวิธีการในการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย

ไม่
เห็นชอบ

ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่

ไม่
เห็นชอบ

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
DCIO ของหน่วยง�น

ลงน�ม

คกก. ของจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ

ในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ

คกก. ของ มท. พิจารณา
 

กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน
ไม่สามารถประชุม

ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้
ให้เสนอที่ประชุม

คกก. ของจังหวัดเพื่อทราบ
ในโอกาสแรกท่ีจัดประชุม

เสนอเร่ืองให้
ประธ�น คกก. ของจังหวัด

ลงน�ม

ไม่เกิน
๕ ล้�นบ�ท

เกิน ๕ ล้�นบ�ท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้�นบ�ท

เกินกว่� ๑๐
ล้�นบ�ท

ตรวจสอบ
วงเงินเฉพ�ะส่วนที่เป็น

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

หน่วยง�น
ส่วนภูมิภ�ค

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีไม่เกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
DCIO ของหน่วยง�น

ลงน�ม

เห็นชอบ

เกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป

ดำ�เนินก�ร
ต�มขั้นตอน

ก�รขอคว�มเห็นชอบ
ต่อกระทรวงดิจิทัลฯ

หน่วยง�น
ส่วนกล�ง

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
DCIO ของหน่วยง�น

ลงน�ม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของจังหวัด
ต�มที่ได้นัดหม�ย

คกก. 
ของจังหวัด
พิจ�รณ�

เห็นชอบ

ประธ�น
คกก. ของจังหวัด

ลงน�มกำ�กับ
ท�้ยรายงาน

ผลการพิจารณาของ 
คกก. ของจังหวัด

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

ดำ�เนินก�รจัดห�
ต�มระเบียบพัสดุฯ

ร�ยง�นผลก�รจัดห�
ให้กระทรวงดิจิทัลฯ

ทร�บ

ไม่เกิน ๕ 
ล้�นบ�ท

เกิน ๕ ล้�นบ�ท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้�นบ�ท

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีไม่เกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
DCIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้�นบ�ท

เสนอเร่ืองให้
DCIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

จัดทำ�คำ�ขอ
ต�มแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้�นบ�ท

เกินกว่� ๑๐ 
ล้�นบ�ท

คกก. 
ของจังหวัด
พิจ�รณ�

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบ�ท

เกิน

หน่วยง�นประสงค์จะจัดห�

มีร�ยก�รที่
ไม่ตรงต�มเกณฑ์ฯ

ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่

ชี้แจงโครงก�รต่อ
คกก. ของจังหวัด
ต�มที่ได้นัดหม�ย

ไม่
เห็นชอบ

คกก.
ของส่วนร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจ

พิจ�รณ�
เห็นชอบ

คกก.
ของส่วนร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจ

พิจ�รณ�
เห็นชอบ

DCIO ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจลงนาม

กำ�กับท้�ยรายงานผล
การพิจารณาของ

คกก. ของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

คกก. ของ มท.
พิจ�รณ�

เห็นชอบ
MCIO มท. ลงน�ม

กำ�กับท้�ยรายงานผล
การพิจารณาของ 
คกก. ของ มท.

ดำ�เนินก�รจัดห�
ต�มระเบียบพัสดุฯ

ร�ยง�นผลก�รจัดห�
ให้ มท. ทร�บ

ต�มแบบที่กำ�หนด

ไม่
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่
ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่ ปรับปรุง
โครงก�ร

นำ�เสนอใหม่

ปมท. ลงนามในหนังสือนำาส่ง 
(รายงานผลการพิจารณาของ 
คกก. ของ มท.) ถึง

     ๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
     ๒. สำานักงบประมาณ

เสนอเร่ืองให้
DCIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ปรับปรุง : ม.ค. ๒๕๖๕

คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ คกก. ของ มท. พิจารณา

 
กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถประชุม

ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้ ให้เสนอท่ีประชุม
คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเพื่อทราบ

ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

ไม่เกิน ตรงต�ม
เกณฑ์ฯ กระทรวง

ดิจิทัล

ตรงต�มเกณฑ์ฯ
ทุกร�ยก�ร

เกิน/ไม่เกิน 
๑ แสนบ�ท

ไม่เกิน
เช่�

เกิน/ไม่เกิน
 ๓๐ วัน

ไม่เกิน

เกินเกิน

มีร�ยก�รที่
ไม่ตรงต�มเกณฑ์ฯ

ตรงต�ม
เกณฑ์ฯ กระทรวง

ดิจิทัล

ตรงต�มเกณฑ์ฯ
ทุกร�ยก�ร

เกิน/ไม่เกิน 
๑ แสนบ�ท

เช�่
เกิน/ไม่เกิน
 ๓๐ วัน

ไม่เกิน

เกิน เกิน

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบ�ท

เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกินบริจ�ค
 

ใช่

ไม่ใช่


