สรุปกดรปรบบปรุงแบบรดยงดน
แบบรดยงดน (เดัิม)
ลำดดับบที่่

ชื่อแบบ

(แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔
และ ว๒๔๓๕
ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

แบบรดยงดน
(ปรบบปรุง ธ.ค.59)

๑

คกก.มท. ๐๑ แบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคา

๒

คกก.มท. ๐๒ แบบรายงานผลการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรร
(ก่อนการจัดหา)
คกก.มท. ๐๓ แบบรายงานผลการจัดหา แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรร
ระบบคอมพิวเตอรร
(หลังการจัดหา)
(หลังการจัดหา)

๓

๔
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คกก.มท. ๐๔ แบบรายงานการจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณร
การเรียนการสอน
เอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาโครงการเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณร
การเรียนการสอนของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย
แบบบัญชี
ราคากลางงาน
พัฒนาระบบ
ประเภท
โปรแกรม
ประยุกตร

รดยกดร
(Check List)

รอบกดรรดยงดน / จำดนวน (ชุดั)

หมดยเหตุ

แบบรายงานสรุปโครงการ  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท.
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของคุณลักษณะเฉพาะและ ในหลักการ
ราคา
(ก่อนการจัดหา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
เดิมคือ
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน แบบ คกก.มท. 0๑
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)
จนานวนไม่น้อยกว่าองครประกอบของ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/
 เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท.
เดิมคือ
รั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
/จั
ง
หวั
ด
จั
ด
ส่
ง
รายงานให้
เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการ
แบบ คกก.มท. 0๒
คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ
จากคณะกรรมการของ (ระบุส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)
ในการ ทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม,
เมษายน-กันยายน) จนานวน ๑ ชุด
ประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน
ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

ยกเลิก
 ได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการของ (ระบุส่วนราชการ/ คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ
รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด) ในการประชุมครั้ง (ผ่านคณะกรรมการฯ ของส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)
ที่
เมื่อวันที่
 การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดนาเนิน ภายหลังสิน้ สุดปีงบประมาณทันที
การได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) จนานวน ๑ ชุด
กรณีจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณร
การเรียนการสอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)
จนานวนไม่น้อยกว่าองครประกอบของ
คณะกรรมการฯ

กรณีจ้างพัฒนาระบบงาน
ดาวนรโหลดที่เว็บไซตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้ กระทรวงดิจิทัลฯ
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบ
รายงานการจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕
ล้านบาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)

จนานวนไม่น้อยกว่าองครประกอบ
ของคณะกรรมการฯ

แบบรายงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
การจัดหา
ยังคงใช้งาน
คณะกรรมการฯ จนานวนไม่น้อยกว่า
ระบบ
อยู่ในปัจจุบัน
องครประกอบของคณะกรรมการฯ
คอมพิวเตอรร
มูลค่าไม่เกิน
๕ ล้านบาท
7 แบบรายงาน
การจัดหา
ยังคงใช้งาน
ระบบ
อยู่ในปัจจุบัน
คอมพิวเตอรร
วงเงินเกิน
๕ ล้านบาท
หมดยเหตุ : (๑) การพิจารณาว่าใช้แบบรายงานการจัดหาฯ แบบใด (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณรคอมพิวเตอรร
หมดยเหตุ : (๒) การพิจารณาว่าจัดส่งให้คณะกรรมการชุดใด พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณรคอมพิวเตอรร
หมดยเหตุ : (๒) ๒.๑) ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรรของกระทรวงมหาดไทย
หมดยเหตุ : (๒) ๒.๒) ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด
6

แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรบบปรุง ธ.ค. ๕๙)

แบบรายงานสรุปโครงการเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนกดรจบดัหด)
 เส่นอคณะกรรมกดรฯ ของ มท. เพิ่่อพิิจดรณดให้ควดมเห็นชอบในหลบกกดร
 เส่นอคณะกรรมกดรฯ ของ มท. เพิ่่อทรดบ (ไดั้รบบควดมเห็นชอบในหลบกกดรจดกคณะกรรมกดรของ

(ระบุส่่วนรดชกดร/รบฐวิส่ดหกิจ/จบงหวบดั)

ในกดรประชุมครบ้งที่

เม่่อวบนที่

)

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาป ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)
ชือ่ หน่วยงาน …..............................................
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตดมเกณฑฑรดคดกลดงและคุณลบกษณะพิ่้นฐดนทีป่ ระกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทลบ เพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่่อเดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่่อส่ดร)
ลำดดับบ
๑.
๒.

รดยกดร

ข้อ (ตดมเกณฑฑ MDE)

รดคด MDE

รดคดอ้ดงอิง

จำดนวน

วงเงินรวม

รดคดอ้ดงอิง

จำดนวน

วงเงินรวม

หมดยเหตุ

จำดนวนเงิน

จำดนวน

จำดนวนเงินรวม

รวมจำดนวนเงินตดมเกณฑฑ
กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ ที่ประกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทบลฯ
ลำดดับบ

รดยกดร

กดรส่่บรดคดจดกท้องตลดดั รวมทบ้งเว็บไซตฑต่ดง ๆ
(เปรียบเทียบอย่ดงน้อย ๓ รดย / ๓ ยี่ห้อ รวมทบ้งเว็บไซตฑอย่ดงน้อย ๑ เว็บไซตฑ)

๑.

ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น

รวมทบ้งเว็บไซตฑ
(อย่ดงน้อย ๑ เว็บไซตฑ)

...รดคด...
๒.

...รดคด...

...รดคด...

ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น

...รดคด...
รวมทบ้งเว็บไซตฑ
(อย่ดงน้อย ๑ เว็บไซตฑ)

...รดคด...

...รดคด...

...รดคด...

...รดคด...
รวมจำดนวนเงินกรณีไม่มีเกณฑฑ
รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑคอมพิิวเตอรฑ

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำดดับบ
๑.

รดยกดร

๒.
รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑอ่น ๆ
รวมวงเงินโครงการ
หมายเหตุ
๑. กดรส่่บรดคดจะต้องส่่บทบ้งจดกท้องตลดดัรวมทบ้งเว็บไซตฑ หดกไม่ใช้รดคดต่ำดสุ่ดัเปนนรดคดอ้ดงอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบดั้วย
๒. ส่ำดหรบบกดรพิบฒนดซอฟตฑแวรฑประเภทโปรแกรมประยุกตฑให้จบดัทำดรดยละเอียดัตดมแบบบบญชีรดคดกลดงงดนพิบฒนดระบบประเภทโปรแกรมประยุกตฑที่กระทรวงดัิจิทบลเพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่่อเดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่่อส่ดร) กำดหนดั
๓. รดคดตดมเกณฑฑฯ เปนนรดคดที่รวมภดษีมูลค่ดเพิิ่มร้อยละ ๗ กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ และส่่วนที่เปนนอุปกรณฑอ่น ๆ ให้ระบุภดษีมูลค่ดเพิิ่มแยกแต่ละรดยกดร

แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรบบปรุง ธ.ค. ๕๙)

แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนกดรจบดัหด)
 เส่นอคณะกรรมกดรฯ ของ มท. เพิ่่อพิิจดรณดให้ควดมเห็นชอบในหลบกกดร
 เส่นอคณะกรรมกดรฯ ของ มท. เพิ่่อทรดบ (ไดั้รบบควดมเห็นชอบในหลบกกดรจดกคณะกรรมกดรของ

(ระบุส่ว่ นรดชกดร/รบฐวิส่ดหกิจ/จบงหวบดั)

ในกดรประชุมครบ้งที่

เม่่อวบนที่

)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass) ด้านประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๙
รวมวงเงินโครงกดร จำดนวนเงิน 24,021,200 บดที (ย่่สิบส่่ล้ดนสองหมื่นหนึ่งพบนสองร้อยบดทีถ้วน)
ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำดนวนเงิน 22,622,800 บดที (ย่่สิบสองล้ดนหกแสนสองหมื่นสองพบนแปดัร้อยบดทีถ้วน)
สำานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตดมเกณฑฑรดคดกลดงและคุณลบกษณะพิ่้นฐดนทีป่ ระกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทลบ เพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่อ่ เดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่อ่ ส่ดร)
ลำดดับบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข้อ (ตดมเกณฑฑ MDE)
ข้อ ๘
ข้อ ๕๘
ข้อ ๖๗
ข้อ ๔๒
ข้อ ๕๕

รดยกดร
เคร่่องคอมพิิวเตอรฑ ส่ำดหรบบงดนประมวลผล แบบที่ ๑
เคร่อ่ งส่ำดรองไฟฟ้ดขนดดั ๘๐๐ VA
ชุดัโปรแกรมระบบปฏิบบติกดรส่ำดหรบบเคร่่องไมโครคอมพิิวเตอรฑ
เคร่อ่ งพิิมพิฑชนิดัเลเซอรฑ/ชนิดั LED ขดวดัำด (๓๐ หน้ด/นดที)
อุปกรณฑอ่ดนบบตรแบบอเนกประส่งคฑ (Smart Card Reader)

รวมจำดนวนเงินตดมเกณฑฑ
กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ ที่ประกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทบลฯ
ลำดดับบ
รดยกดร
กดรส่่บรดคดจดกท้องตลดดั รวมทบ้งเว็บไซตฑต่ดง ๆ(เปรียบเทียบอย่ดงน้อย ๓ รดย / ๓ ยี่ห้อ รวมทบ้งเว็บไซตฑอย่ดงน้อย ๑ เว็บไซตฑ)
www.thaipointofsale.com
www.nubbank.com/Index.php?
๑. เคร่่องอ่ดนบดรฑโค้ดัแบบเลเซอรฑ
Barcode-systemยี่ห้อ Motorola รุ่น ยี่ห้อ Intermec รุ่น ยี่ห้อ Honeywell

Symbol-LS2208

SR30

เคร่่องพิิมพิฑหนบงส่่อผ่ดนแดันถดวร

๖,๓๐๐

๕,๕๐๐

๔,๕๐๐

ยี่ห้อ Datacard รุ่น
PB500

ยี่ห้อ Matica รุ่น
D3000

ยี่ห้อ DILETTA รุ่น
550i

๔๒๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

รดคดอ้ดงอิง
๒๒,๐๐๐
๓,๒๐๐
๓,๘๐๐
๗,๙๐๐
๗๐๐

วงเงินรวม
๒,๐๒๔,๐๐๐
๒๙๔,๔๐๐
๓๔๙,๖๐๐
๓๖๓,๔๐๐
๖๔,๔๐๐
๓,๐๙๕,๘๐๐

รดคดอ้ดงอิง

จำดนวน

วงเงินรวม

หมดยเหตุ

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
4,334.00 บาท (VAT 7% เท่ากับ
303.38 บาท) ดังนั้น ราคารวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม คือ 4,637.38 บาท
www.datacard.com/Passportissuance/pb500-gen2-Passportprinter

๔๔๐,๐๐๐

๕,๘๘๕

๔,๘๑๕

๔,๕๐๐

๔๖

๒๐๗,๐๐๐

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔๒๐,๐๐๐

๔๖

๑๙,๓๒๐,๐๐๐

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาในเว็บไซตรยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5,500.00 บาท (VAT 7% เท่ากับ
4,500.00 บาท (VAT 7% เท่ากับ
385 บาท) ดังนั้น ราคารวมภาษีมูลค่า 315 บาท) ดังนั้น ราคารวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม คือ 5,885 บาท
เพิ่ม คือ 4,815 บาท
www.barcodestore.in.th/index.php?lay www.diletta.com/EN/
=show&ac=cat_show_pro_detail&c
Prod_pp_550i.htm
id=85155&pid=738453

_

๕๑๓,๖๐๐

_

ได้ตรวจสอบแล้ว
ไม่มีราคาในเว็บไซตร

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
480,000 บาท (VAT 7% คือ
33,600 บาท) ดังนั้น ราคารวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม คือ 513,600 บาท

ได้ตรวจสอบแล้ว
ไม่มรี าคาในเว็บไซตร

๑๙,๕๒๗,๐๐๐
๒๒,๖๒๒,๘๐๐

รวมจำดนวนเงินกรณีไม่มีเกณฑฑ
รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑคอมพิิวเตอรฑ
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำดดับบ
๑. ค่ดขนส่่ง เดัินส่ดยไฟฟ้ด ส่ดยส่บญญดณ พิร้อมติดัตบ้งอุปกรณฑต่อพิ่วงและติดัตบ้งระบบโปรแกรมประยุกตฑ
๒. ชุดัโต๊ะบริกดรส่ำดหรบบงดนพิิมพิฑหนบงส่่อผ่ดนแดันถดวร

จำดนวน
๙๒
๙๒
๙๒
๔๖
๙๒

/WizContent.asp?
lay=show&ac=cat_show_pro_Detai
รุ่น Voyager GS Solution.tarad.com/Product.detail wizConID=96&txtmMenu_ID=7
l&pid=578755
_0_th_684278
MS9590

๔,๖๓๗

๒.

รดคด MDE
๒๒,๐๐๐
๓,๒๐๐
๓,๘๐๐
๗,๙๐๐
๗๐๐

รดยกดร

รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑอ่น ๆ
รวมวงเงินโครงการ

จำดนวนเงิน
๗๕๔,๔๐๐
๗,๐๐๐

จำดนวน
๑
๙๒

จำดนวนเงินรวม
๗๕๔,๔๐๐
๖๔๔,๐๐๐
๑,๓๙๘,๔๐๐
๒๔,๐๒๑,๒๐๐

แบบ คกก.มท. ๐๓ (ปรบบปรุง ธ.ค. ๕๙)

แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลบงกดรจบดัหด)
 ไดั้รบบควดมเห็นชอบในหลบกกดรจดกคณะกรรมกดรของ (ระบุส่่วนรดชกดร/รบฐวิส่ดหกิจ/จบงหวบดั)
 กดรจบดัหดที่หน่วยงดนส่ดมดรถดัำดเนินกดรไดั้เอง (มูลค่ดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บดท)

ในกดรประชุมครบ้งที่

เม่่อวบนที่

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาป ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)
ชื่อหน่วยงาน …..............................................
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตดมเกณฑฑรดคดกลดงและคุณลบกษณะพิ่้นฐดนที่ประกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจทิ บลเพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่่อเดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่่อส่ดร)
ลำดดับบ
๑.
๒.

รดยกดร

ยี่ห้อและรุ่นที่จบดัหดไดั้ รดคดที่ไดั้รบบควดมเห็นชอบ

รดคดจบดัหดจริง

จำดนวน

วงเงินรวม

รดคดจบดัหดจริง

จำดนวน

วงเงินรวม

รวมจำดนวนเงินตดมเกณฑฑ
กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ ที่ประกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทบลฯ
ลำดดับบ
๑.
๒.

รดยกดร

ยี่ห้อและรุ่นที่จบดัหดไดั้ รดคดที่ไดั้รบบควดมเห็นชอบ

รวมจำดนวนเงินกรณีไม่มีเกณฑฑ
รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑคอมพิิวเตอรฑ
หมายเหตุ รดคดตดมเกณฑฑฯ เปนนรดคดที่รวมภดษีมูลค่ดเพิิ่มร้อยละ ๗ กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ และส่่วนที่เปนนอุปกรณฑอ่น ๆ ให้ระบุภดษีมูลค่ดเพิิ่มแยกแต่ละรดยกดร

กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
* คำสสั่งงกระทรวงมหสดไทย ท่ง ๕๗๘/๒๕๕๖ ลงว่นท่ง ๑๐ ก่นยสยน ๒๕๕๖
คำสสั่งงกระทรวงมหสดไทย ท่ง ๗๒๒/๒๕๕๗ ลงว่นท่ง ๒๖ พฤศจิกสยน ๒๕๕๗
คำสสั่งงกระทรวงมหสดไทย ท่ง ๑๘/๒๕๕๘ ลงว่นท่ง ๙ มกรสคม ๒๕๕๘
คำสสั่งงกระทรวงมหสดไทย ท่ง ๖๓๑/๒๕๕๙ ลงว่นท่ง ๒๔ มิถุนสยน ๒๕๕๙
** คำสสั่งงคณะกรรมกสรบริหสรและจ่ดหสระบบคอมพิวเตอร ของ มท.
ท่ง ๑๘/๒๕๕๗ ลงว่นท่ง ๑๔ มกรสคม ๒๕๕๗ และ
ท่ง ๖๓๒/๒๕๕๙ ลงว่นท่ง ๒๔ มิถุนสยน ๒๕๕๙
สั่วนรสชกสรและร่ฐวิสัสหกิจในสั่งก่ด มท.
ท่งประสังคจะจ่ดหสระบบคอมพิวเตอร

คณะทำสงสนพิจสรณสกล่งนกรอง
โครงกสรจ่ดหสระบบคอมพิวเตอรของ มท. **

คณะกรรมกสรบริหสรและจ่ดหส
ระบบคอมพิวเตอรของ มท. *

กำสหนดคุณล่กษณะทสงวิชสกสร ทสงเทคนิค
(TOR) ของโครงกสรท่งจะนำสเสันอ

รวบรวมโครงกสรเพืงอน่ดหมสย
พิจสรณสกล่งนกรอง

พิจสรณสตสมหล่กเกณฑและแนวทสงปฏิบ่ติ
มติท่งประชุม คกก.

จ่ดทำสรสยงสนกสรจ่ดหสตสมแบบ และ
ลงนสมผู้รสยงสนโดยหน่วยงสนเจ้สของโครงกสร

CIO ของสั่วนรสชกสรและร่ฐวิสัสหกิจในสั่งก่ด มท.
ลงนสมร่บรองรสยงสน

พิจสรณสตสมหล่กเกณฑและแนวทสงปฏิบ่ติ

ทบทวน

เห็นสัมควร

ทบทวน

เห็นสัมควร

CIO มท. ลงนสมกำสก่บท้สยเอกสัสรรสยงสน
ผลกสรพิจสรณสของ คกก. ของ มท.
ปมท. ลงนสมในหน่งสัือนำสสั่ง

ปร่บปรุงโครงกสร
นำสเสันอใหม่

เห็นชอบ

ถอนเรืงอง

แจ้งหน่วยงสนให้
จ่ดหสได้

แจ้ง สังป.,ดท.

ปร่บปรุง : ธ.ค. ๒๕๕๙

ปร่บปรุง : ธ.ค. ๒๕๕๙

ขัน้ ตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงสนประสังคจะจ่ดหส

หน่วยงสนในสั่วนภูมิภสค
ตรงตสมเกณฑฯ
ทุกรสยกสร เกณฑฯ
กระทรวงดิจิท่ลฯ
ม่รสยกสรท่ง
ไม่ตรงตสมเกณฑฯ

ปร่บปรุง
โครงกสร
นำสเสันอใหม่

หน่วยงสนในสั่วนกลสง

ไม่เกิน เกิน/ไม่เกิน
๑ แสันบสท

เกิน/ไม่เกิน ไม่เกิน
๑ แสันบสท

เกิน

ไม่เกิน ๕
ล้สนบสท
จ่ดทำสคำสขอ
ตสมแบบฟอรม
กรณ่ไม่เกิน ๕ ล้สนบสท

เกิน ๕ ล้สนบสท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้สนบสท
จ่ดทำสคำสขอ
ตสมแบบฟอรม
กรณ่เกิน ๕ ล้สนบสท

เสันอเรืงองให้
CIO ของหน่วยงสน
ลงนสม

เสันอเรืงองให้
CIO ของหน่วยงสน
ลงนสม

เสันอเรืงองให้
CIO ของหน่วยงสน
ลงนสม

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

ช่้แจงโครงกสรต่อ
คกก. ของจ่งหว่ด
ตสมท่งได้น่ดหมสย

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของจ่งหว่ด
ตสมท่งได้น่ดหมสย

ทีมงานเลขานุการ
คกก. ของจังหวัด
ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามแบบฟอร์ม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

คกก.
ของจ่งหว่ด
พิจสรณส
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ
ปร่บปรุง
โครงกสร
นำสเสันอใหม่

คกก.
ของจ่งหว่ด
พิจสรณส
เห็นชอบ
CIO จ่งหว่ดลงนสม
กำสก่บท้สยรายงานผล
การพิจารณาของ
คกก. ของจังหวัด

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

ตรงตสมเกณฑฯ ทุกรสยกสร
เกณฑฯ
กระทรวงดิจิท่ลฯ
ม่รสยกสรท่ง
ไม่ตรงตสมเกณฑฯ

เกิน

เกิน ๑๐
เกิน ๕ ล้สนบสท
ล้สนบสท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้สนบสท
จ่ดทำสคำสขอ
จ่ดทำสคำสขอ
ตสมแบบฟอรม
ตสมแบบฟอรม
กรณ่เกิน ๕ ล้สนบสท
กรณ่เกิน ๕ ล้สนบสท

ไม่เกิน
๕ ล้สนบสท
จ่ดทำสคำสขอ
ตสมแบบฟอรม
กรณ่ไม่เกิน ๕ ล้สนบสท

ไม่
เห็นชอบ

ตรวจสัอบ
วงเงินเฉพสะสั่วนท่งเป็น
อุปกรณคอมพิวเตอร

เสันอเรืงองให้
CIO ของจ่งหว่ด
ลงนสม

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

คกก. ของ มท.
พิจสรณส
ไม่
คกก.
คกก.
ของสั่วนรสชกสร/ร่ฐวิสัสหกิจ เห็นชอบ ของสั่วนรสชกสร/ร่ฐวิสัสหกิจ
พิจสรณส
พิจสรณส
ปร่บปรุง
เห็นชอบ
เห็นชอบ
โครงกสร
นำสเสันอใหม่
CIO ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจลงนาม
กำสก่บท้สยรายงานผล
การพิจารณาของ
คกก. ของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ดำสเนินกสรจ่ดหส
ตสมระเบ่ยบพ่สัดุฯ
รสยงสนผลกสรจ่ดหส
ให้ มท. ทรสบ
ตสมแบบท่งกำสหนด

ตั้งแต่ ๑๐๐
ล้านบาทขึ้นไป
ดำสเนินกสร
ตสมข่้นตอน
กสรขอควสมเห็นชอบ
ต่อกระทรวงดิจิท่ลฯ

เกิน ๑๐
ล้สนบสท
จ่ดทำสคำสขอ
ตสมแบบฟอรม
กรณ่เกิน ๕ ล้สนบสท

ไม่
เห็นชอบ

เห็นชอบ
CIO มท. ลงนสม
ก่บท้สยรายงานผล
ปร่บปรุง กำสการพิ
จารณาของ
โครงกสร
คกก. ของ มท.
นำสเสันอใหม่

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

ปมท. ลงนามในหนังสือนำาส่ง
(รายงานผลการพิจารณาของ
คกก. ของ มท.) ถึง
๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
๒. สำานักงบประมาณ

ดำสเนินกสรจ่ดหส
ตสมระเบ่ยบพ่สัดุฯ

ไม่
เห็นชอบ
ปร่บปรุง
โครงกสร
นำสเสันอใหม่

รสยงสนผลกสรจ่ดหส
ให้กระทรวงดิจทิ ่ลฯ
ทรสบ

