






หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จดัหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลคา่ตั้งแต่ ๑๐ ลา้นบาทข้ึนไป

คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องสว่นราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณี
โครงการทีไ่มอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์องสว่นราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวดั ให้คณะกรรมการฯ พจิารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบ้ืองต้นก่อน
นำาเสนอกระทรวงต่อไป

การจดัหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการไดเ้อง (มูลคา่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ตอ้ง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รฐัวิสาหกิจ และจังหวดั  ดงัน้ี

(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐาน ตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) กำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตาม
ความเหมาะสมกับภารกจิของหน่วยงาน

(๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(จัดหาไดใ้นวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลดว้ย)

(๓) เป็นการจดัหาระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพของระบบตามงาน/แผนงาน/โครงการเดมิ
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ำาซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพนัธ์์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอรข์องสว่นราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๓. ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง แผนงาน/งาน/
โครงการ กอ่นนำาส่งคณะกรรมการฯ

๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งน้ี ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์นับตั้งแตว่ันที่ประกาศกำาหนดเป็นตน้ไป

กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะ
ให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำาหนดได้

กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอรไ์ว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน

/๕. กรณีไม่มีเกณฑร์าคากลาง...



- ๒ -

๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
เป็นราคาอา้งองิ และ/หรอืแสดงรายละเอยีดการคำานวณราคาอา้งองิตามหลกัเกณฑ ์แนวทาง และวธิ์กีาร
ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตร ีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ 
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกวา้ง 

๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังน้ี
คำาขอที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบ
คำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการ
ตามแบบรายงานการจดัหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ลา้นบาท

๘. โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธ์ศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและ
ภารกจิของหน่วยงาน และทั้งน้ีตอ้งพจิารณาถึงความซ้ำาซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดี
กับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และ
ความเข้ากันได้ เป็นต้น

๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จัดส่งคำาขอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือ
เป็นการจดัซ้ือโดยไม่ตอ้งของบประมาณประจำาปี

๑๐. ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพื่อประกอบการ
พจิารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกวา่องค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดจิิตอล
ซ่ึงจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ

๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการที่
เป็นการจดัหาระบบคอมพวิเตอรเ์ทา่น้ัน การจดัทำาราคาคา่ใชจ้า่ย ตอ้งให้แยกชดัเจน ไดแ้ก ่รายการทีต่รง
ตามเกณฑ ์กรณไีมต่รงตามเกณฑ ์และสว่นทีเ่ป็นอุปกรณ์อืน่ ๆ โดยให้มกีารคำานวณคา่ใชจ้า่ย คา่อุปกรณ์
ค่าดำาเนินการ หรือ อื่น ๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น
ทั้งน้ี ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำาหนด 

๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอรข์องสว่นราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวดั
รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทกุ ๖ เดอืน (ตลุาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)

๑๓. ให้รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งระบบคอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และทีห่น่วยงาน
สามารถดำาเนินการไดเ้อง (มลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด

๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์น้ีตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

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

หมายเหตุ  ข้อ ๑, ๔, ๕, ๑๓ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุ
ข้อ ข้อ

๑ ๑

การเปรียบเทยีบเพ่ือการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ (เดิม) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรบัปรุงใหม่)

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมือ่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้
ความเหน็ชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมลูค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้
ความเหน็ชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมลูค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณโีครงการท่ีไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
จังหวดั ใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอ
กระทรวงต่อไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณโีครงการท่ีไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด 
ใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวง
ต่อไป

การจัดหาท่ีหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไมต่้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวดั  ดังนี้

เพ่ือให้การปฏิบัติงานสำานักงาน
มีความคลอ่งตัวยิ่งข้ึน

(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑค์อมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพ้ืนฐาน ตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ชือ่เดมิ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใชง้านคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน ๑ เคร่ือง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

(๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนระบบท่ีใชม้าแล้วไม่น้อยกวา่ ๕ ปี 
(จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดมิ และให้วงเงนิท่ีขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูล
ด้วย)

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/
โครงการเดมิ โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ำาซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์์กับงานใน
ภารกิจของหน่วยงานอ่ืน

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
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หมายเหตุ
ข้อ ข้อ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ (เดิม) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรบัปรุงใหม่)

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมือ่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๒ ๒

๓ ๓

๔ ๔

๕ ๕

๖ ๖

๗ ๗

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาหลักเกณฑก์ารพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏบิัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง 
แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้องประกาศกำาหนด ท้ังนี้ ให้เร่ิมใชเ้กณฑร์าคาและคณุลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันท่ีประกาศกำาหนดเป็นต้นไป

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้
เป็นไปตามท่ีกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ชือ่เดิม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องประกาศกำาหนด ท้ังนี้ ให้เร่ิมใช้
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันท่ีประกาศกำาหนด
เป็นต้นไป เมือ่วนัท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี

ประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
สาระสำาคัญคือให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 
และให้จัดตั้งกระทรวงดจิิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
ข้ึนแทน

กรณีท่ีคำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใชดุ้ลพินิจ
ท่ีจะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามท่ีมกีารประกาศกำาหนดได้

กรณีท่ีคำาขอโครงการอยู่ในระหวา่งการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใชดุ้ลพินิจท่ี
จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามท่ีมีการประกาศกำาหนดได้

กรณีท่ีจำาเป็นต้องใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีมีกำาหนดเกณฑร์าคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้
ชัดเจน

กรณีท่ีจำาเป็นต้องใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีมีกำาหนดเกณฑร์าคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ไวข้้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้
ชดัเจน

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำาหนด ให้ใชร้าคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคา
อ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ ์แนวทาง 
และวิธ์ีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ชือ่เดิม 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ให้ใชร้าคาตลาดโดยสืบราคา
จากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการ
คำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธ์ีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่
เจาะจงระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชงิวิชาการและเปิดกว้าง 

แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง
มหาดไทยกำาหนด ดังนี้ คำาขอท่ีมวีงเงนิไมเ่กิน ๕ ลา้นบาท ใหจั้ดทำาแบบรายงานการจัด
หาฯ มลูคา่ไมเ่กิน ๕ ลา้นบาท และแบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ 
ท่ีมวีงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ 
ท่ีมวีงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
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หมายเหตุ
ข้อ ข้อ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ (เดิม) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรบัปรุงใหม่)

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมือ่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๘ ๘

๙ ๙

๑๐ ๑๐

๑๑ ๑๑

๑๒ ๑๒

๑๓ ๑๓

๑๔ ๑๔ กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

โครงการท่ีเสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธ์ศาสตร์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือ
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และท้ังนี้ต้องพิจารณาถึงความซ้ำา
ซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใชง้าน การบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากัน
ได้ เป็นต้น

แผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีจะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จัดส่งคำาขอให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาป ียกเวน้กรณใีช้
เงนินอกงบประมาณหรือเปน็การจัดซือ้โดยไม่ต้องของบประมาณประจำาปี

ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสาร
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของ
กรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบ
หรือรายการท่ีเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำาราคาค่าใชจ่้าย ต้อง
ให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการท่ีตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนท่ีเป็น
อุปกรณ์อ่ืน ๆ โดยให้มีการคำานวณค่าใชจ่้าย คา่อุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อ่ืน ๆ ให้
ชัดเจน เชน่ ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น  
ท้ังนี้ ให้ใชเ้อกสารตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการฯ กำาหนด

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและจังหวดั รายงานผลการอนุมัต ิแผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 
๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)

ใหร้ายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บความเหน็ชอบ ใหก้ระทรวง
มหาดไทยทราบภายหลงัสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบท่ีกำาหนด

ใหร้ายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
และท่ีหนว่ยงานสามารถดำาเนนิการไดเ้อง (มลูคา่ไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไมต่อ้งขอ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบภายหลงัสิ้นสุด
ปีงบประมาณทันที ตามแบบท่ีกำาหนด

เพ่ือให้ CIO สามารถรับผิดชอบและติดตาม
การดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงานได้เต็มรูปแบบ
และเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ

กำาหนดให้ใชห้ลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
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