
แนวปฏิบัตเิกีย่วกับ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย

โดย
นางสาววไิลภรณ์ ศรีไพศาล

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ

ส่วนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.

โทร. (มท.) 51101  หรือ 0 2281 7979 
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วันนี้จะคุยกันเร่ืองใด  ?
 

1. ซือ้คอมฯ เครือ่งเดียว ทำาไมตอองวุนนวาย?
2. คณะกรรมการจัดหาคอมคอืใคร?
3. ตอองสนงเอกสารใดใหอคณะกรรมการ

พิจารณา?
4. เกณฑร์าคากลางคอือะไร?
5. จะปรกึษาใครเมือ่มีขออสงสัย?
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1.   ซือ้คอมฯ เครือ่งเดยีว ทำาไมตอองวุนนวาย  ?
 

ครม. มีมติเม่ือวันที่ 23 มี.ค. 2547 เห็นชอบ
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของรฐั โดยใหอแตนละกระทรวงต้ัง
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ต้ังแตนปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรฐัที่มีมูลคนา
เกินกวนา 100 ลอานบาทข้ึนไป ใหอคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐ พจิารณา 
(http://100m.mict.go.th/)
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กระทรวงมหาดไทยไดอแตนงต้ังคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพือ่
พิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หนนวยงานในสังกัด รวมทัง้ อปท. ในกำากับดูแล 
(http://www.moi.go.th) 
หวัข้อระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
(ดไูฟล์ 01 เว็บบจัดดหาคอม(มท).pdf)
 

หลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย (ดไูฟล์ 02 หลดกเกณฑ์์จัดดหาคอม.pdf)
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แผนผังแสดงกระบวนการพิจารณาโครงการของ
หนนวยงานในสังกัด รวมทัง้องค์กรปกครองสนวนทอองถ่ิน
ในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
(ดไูฟล์ 03 กระบว็นการ.pdf) 

ข้ันตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หนนวยงานในสังกัด รวมทัง้องค์กรปกครองสนวนทอองถ่ิน
ในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
(ดไูฟล์ 04 ขัดนนตอน.pdf)  
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กระทรวงมหาดไทยมีหนังสอื ดนวนมาก ที่ มท 0210.5/ว 3118
ลว 8 ต.ค. 2553 แจองแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหนนวยงานในสงักัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจงัหวัด ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของหนนวยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จงัหวัด รวมทัง้องค์กรปกครองสนวนทอองถ่ินในจังหวัด ดังนี้

1. พจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของหนนวยงาน
ในสงักัดกระทรวงมหาดไทยระดับจงัหวัด รวมทัง้องค์กร
ปกครองสนวนทอองถ่ินในจงัหวดัทีไ่ดอรับจดัสรรจากงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
2. พจิารณาโครงการฯ ต้ังแตนจำานวน 1 รายการข้ึนไป 
ไมนวนาจะเป็นการจัดซ้ือรวมทัง้ระบบ หรือแยกเปน็รายอปุกรณ์ 
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2.   ตอองสนงเอกสารใดใหอคณะกรรมการพิจารณา  ?
 

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสอื ที ่มท 0210.5/ว 2434 ลว 22 
ส.ค. 2557 แจองจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
    1. การปรับปรงุหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิติการจัดหา
ระบบคอมพวิเตอร์ของ มท.
(ดไูฟล์ 02 หลดกเกณฑ์์จัดดหาคอม.pdf)
(ดไูฟล์ 05 แบบรายงาน (คกก.มท.01-03).pdf) 
 

    2. การพิจารณาเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา
โครงการเพื่อสนับสนุนสนงเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรูอและอุปกรณ์
การเรียนการสอนของหนนวยงานในสงักัด มท.
(ดไูฟล์ 06 เอกสารหลดกฐานส่ออการเรยยน.pdf) 
(ดไูฟล์ 07 แบบรายงาน (คกก.มท.04).pdf)  
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เอกสารประกอบการนำาเสนอโครงการ งบประมาณไมนเกิน
5 ลอานบาท
1. หนังสือนำสสงงโครงกสรเพืืออพืจจสรณส
2. ตสรสงสรปุ ดูไฟล์ แบบ คกก มท 01 (สรปุโครงกสร) 
(ดไูฟล์ 05 แบบรายงาน (คกก.มท.01-03).pdf) 
3. แบบรสยงสน (มลูคงสไมงเกจน 5 ลาสนบสท) 
(ดไูฟล์ 08 แบบรายงานไมเเกนน 5 ล้าน.doc) 
4. เอกสสรแสดงทีอมสของกสรสบืรสคสทาองตลสด (ลงนสมกำสกับทุก
หนาส) เช่งน ใบเสนอรสคสสจนคาส/คงสจาสง (quotation), รสยกสรสจนคาส
ทีอแสดงรสคส (catalogue)
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5. เอกสสรแสดงทีอมสของรสคสคงสจาสงพืฒันสระบบ/โปรแกรม (ถาสมี) 
ตสมแบบทีอกระทรวง ICT กำสหนด
(ดไูฟล์ 12 แบบบดญชียราคากลางงานพัดฒนาระบบ.pdf)
(ดไูฟล์ 12 ตดว็อยเางการกรอกแบบบดญชียราคากลางงานพัดฒนาระบบ.pdf)

ดูขาอมลูเพืจอมเตจมทีอ http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7154 และ 
http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/ThaiConsult/userManual/PriceDocument.pdf
(ดูไฟล์ 09 หลดกเกณฑ์์จั้างทยอปรกกษา.pdf)
(ดูไฟล์ 10 อดตราเงนนเด่อนพั่นนฐานกล่เมว็นชีาชียพั ICT.pdf)
(ดูไฟล์ 11 เกณฑ์์การจั้างทยอปรกกษา(ม.ค.59).pdf)

กรณีโครงการ งบประมาณเกิน 5 ลอานบาท
รสยกสรทีอ 1-2, 4-5 เหมอืนโครงกสรไมงเกจน 5 ลาสนบสท
รสยกสรทีอ 3 แบบรสยงสน (มูลคงสเกจน 5 ลาสนบสท) 
(ดไูฟล์ 13 แบบรายงานเกนน 5 ล้าน.doc) 
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เอกสารประกอบการนำาเสนอโครงการ งบประมาณเกิน 
100 ลอานบาทข้ึนไป
รสยกสรทีอ 1-2, 4-5 เหมอืนโครงกสรไมงเกจน 5 ลาสนบสท
รสยกสรทีอ 3 แบบรสยงสน (มูลคงสเกจน 100 ลาสนบสท)
(ดไูฟล์ 14 แบบฟอร์มเกนน 100 ล้าน.pdf) 

โปรดตรวจสอบแบบฟอร์มลงสสุดทีอเว็บไซต์คณะกรรมกสร
จัดหสระบบคอมพืจวเตอร์ของรัฐ 
http://100m.mict.go.th/
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3.   คณะกรรมการจัดหาคอมฯ คอืใคร  ?
 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย มอีงค์ประกอบ ดังนี้
 - ปมท. เป็นประธาน 
 - รอง ปมท. ทีป่ฏบิัติหนอาที ่CIO เป็นรองประธาน 
 - CIO ของกรม/รฐัวสิาหกิจในสงักัด เปน็กรรมการ
 - ผูอทรงคุณวฒุิจากภายนอก เปน็กรรมการ
 - ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สป. เป็นเลขานุการ
สป.มท. มีหนงัสอื ดนวนทีสุ่ด ที ่มท 0210.5/ว 415 
ลว 3 ก.พ. 2553 แจองใหอมกีารจดัต้ังคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหนนวยงานในสงักัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด โดยมีผูอวนาราชการจังหวัดเป็นประธาน
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กรณีที่มีวงเงิน (เฉพาะสว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ไมนเกิน 10 
ลอานบาท ใหอคณะกรรมการฯ ของจังหวัด พจิารณา
 

กรณีโครงการจัดหาคอมฯ ที่มีวงเงิน (เฉพาะสว่นทีเ่ป็นอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์) เกิน 10 ลอานบาท แตนไมนเกิน 100 ลอานบาท 
ใหอคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
 

กรณีที่มีวงเงินเกินกวนา 100 ลอานบาทข้ึนไป ใหอคณะ
กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณา 
(http://100m.mict.go.th/)
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4.   เกณฑร์าคากลางคืออะไร  ?
หลักเกณฑก์ารคำานวณราคากลางของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหอพิจารณาตามมติ ครม. เม่ือวนัที่ 6 ส.ค. 
2556 (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ / การพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภทโปรแกรมประยุกต์)
กรณีใชอเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ใหอตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกระทรวง ICT
(http://www.mict.go.th) 
(ดไูฟล์ 15 เกณฑ์์ราคากลางคอม (11 มย.ค.59).pdf) 
(ดไูฟล์ 16 เกณฑ์ร์าคากลาง GIS (11 พั.ค.54).pdf) 
(ดไูฟล์ 17 เกณฑ์์ราคากลาง CCTV (25 ส.ค.58).pdf)  
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คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ทีก่ระทรวง ICT กำาหนด 
เป็นคุณลักษณะข้ันต่ำา (Minimum Requirement) ภายใน
ราคาทีก่ำาหนด ในการจัดซ้ือควรกำาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะเพิม่เติมใหอตรงตามความตอองการ
 

สำาหรับรายการอื่น ๆ ทีก่ระทรวง ICT ไมนไดอกำาหนดราคา
ใหอใชอราคาตลาด โดยสืบรสคสจสกทาองตลสด รวมทั้งเว็บไซต์
ตงสง ๆ เป็นรสคสอาสงอจง และ/หรอืแสดงรสยละเอียดกสร
คำสนวณรสคสอาสงอจงตสมหลักเกณฑ์ แนวทสง และ
วจธีกสรปฏจบัตจใหาเป็นไปตสมกฎหมสย ระเบียบ ขาอบังคับ 
มตจคณะรัฐมนตรี และหนังสือสัองกสรทีอเกีอยวขาอง 
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5.   จะปรกึษาใครเมือ่มขีออสงสัย  ?
กลุนมงานขออมลูสารสนเทศและการสื่อสาร
สำานักงานจังหวัด

สนวนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีฯ 
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  โทร. 0 2281 7979

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
 - ปรึกษสปัญหสทสงเทคนจค (spec คอมฯ) 0 2141 6908, 0 2505 7331, 0 2505 7283
 - ปรึกษสปัญหสทสงเทคนจค (spec GIS) โทร 0 2141 7021-5
 - ปรึกษสปัญหสทสงเทคนจค (spec CCTV)  โทร 0 2141 6839, 0 2141 6845, 
   0 2141 6843
 - ฝส่ยเลขสนุกสรคณะกรรมกสรจดัหสระบบคอมพืจวเตอร์ของรัฐ โทร 0 2141 6853
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คำาถาม / ขอบคุณ
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