หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณี
โครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อน
นำาเสนอกระทรวงต่อไป
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ตอ้ ง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้
(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐาน ตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) กำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
(๒) เป็นการจัด หาระบบคอมพิว เตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใ ช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของระบบตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ำาซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็ นชอบจาก
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาได้ โ ดยไม่ ขั ด กั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๓. ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง แผนงาน/งาน/
โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ
๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะ
ให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำาหนดได้
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน
/๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลาง...

-๒๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธ์กี าร
ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังนี้
คำาขอที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบ
คำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการ
ตามแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
๘. โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธ์ศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบีย บและ
ภารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ตอ้ งพิจารณาถึงความซ้ำาซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดี
กับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และ
ความเข้ากันได้ เป็นต้น
๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จ ะต้อ งเสนอของบประมาณประจำ า ปี ให้ จั ด ส่ ง คำ า ขอให้ ค ณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือ
เป็นการจัดซื้อโดยไม่ตอ้ งของบประมาณประจำาปี
๑๐. ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอล
ซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการที่
เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้ การจัดทำาราคาค่าใช้จา่ ย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่ รง
ตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์อนื่ ๆ โดยให้มกี ารคำานวณค่าใช้จา่ ย ค่าอุปกรณ์
ค่าดำาเนินการ หรือ อื่น ๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำาหนด
๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด
รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
๑๓. ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และทีห่ น่วยงาน
สามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
**************
หมายเหตุ ข้อ ๑, ๔, ๕, ๑๓ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

การเปรียบเทียบเพือ่ การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ข้อ
๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้
ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมลู ค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ
๑

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้
ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมลู ค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
จังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอ
กระทรวงต่อไป

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอกระทรวง
ต่อไป
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังนี้
(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพื้นฐาน ตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชือ่ เดิม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน
(๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูล
ด้วย)
(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิม่ ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/
โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ำาซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์์กบั งานใน
ภารกิจของหน่วยงานอื่น
(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
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เพื่อให้การปฏิบัติงานสำานักงาน
มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ข้อ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ

๒

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๒

๓

ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง
แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ

๓

๔

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป

๔

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้
เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชือ่ เดิม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนด
เป็นต้นไป

กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจ
ที่จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มกี ารประกาศกำาหนดได้

กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่
จะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำาหนดได้

กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำาหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้
ชัดเจน

กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำาหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้
ชัดเจน

๕

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคา
อ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง
และวิธ์ีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๕

๖

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่
เจาะจงระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง

๖

๗

แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวง
มหาดไทยกำาหนด ดังนี้ คำาขอทีม่ วี งเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จดั ทำาแบบรายงานการจัด

๗

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชือ่ เดิม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคา
จากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการ
คำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธ์ีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ
ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ
ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท
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เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี
ประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
สาระสำาคัญคือให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
และให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ขึ้นแทน

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ข้อ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ

๘

โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธ์ศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือ
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความซ้ำา
ซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากัน
ได้ เป็นต้น

๘

๙

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจำาปี ให้จัดส่งคำาขอให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาปี ยกเว้นกรณีใช้
เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจัดซือ้ โดยไม่ต้องของบประมาณประจำาปี

๙

๑๐

ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของ
กรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ

๑๐

๑๑

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบ
หรือรายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้อง
ให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการที่ตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็น
อุปกรณ์อื่น ๆ โดยให้มีการคำานวณค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อื่น ๆ ให้
ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำาหนด

๑๑

๑๒

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

๑๒

๑๓

ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบ ให้กระทรวง
มหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด

๑๓

กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๑๔

๑๔
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ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และทีห่ น่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ตอ้ งขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
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เพือ่ ให้ CIO สามารถรับผิดชอบและติดตาม
การดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงานได้เต็มรูปแบบ
และเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ

