






แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

 

ความเป็นมา 

o มติ ครม. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ให้ทุกส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 

 กระทรวง ICT เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องราคาของเครื่องและคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้
หน่วยงานทราบเป็นระยะๆ มีผลให้เกิด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ตั้งแต่ปี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

o มติ ครม. ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้จัดตั้งคณะกรรมการ 

 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ” เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

 กระทรวง ICT ได้มอบอ านาจในรูปแบบคณะกรรมการให้วงเงินการจัดหา ๑๐๐ ล้าน แก่กระทรวง
ต่างๆให้ด าเนินการได้เอง 

o กระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบกระทรวง ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙   ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามค าสั่งที่ ๑๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๒๒ มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ ท่าน ที่ได้เวียนหนังสือไปแล้ว 

 

แนวนโยบาย  

 กระทรวงจะจัดท ากรอบขั้นต่ าการมีระบบคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยบริการโดยอ้างอิงตามศักยภาพของหน่วยงาน
ตามการจัดกลุ่ม ของส านักบริหารการสาธารณสุข จะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

 เนื่องจากกระทรวง ICT จะมีการปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปีประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ดังนั้น ในการขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จึงไม่ควรขอในช่วง
เดือนดังกล่าว เพราะจะท าให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
คอมพิวเตอร์ประจ าส านักงานสาธารณสุข อาจด าเนินการจัดหาของได้ไม่ตรงตามประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ
ล่าสุดของกระทรวงICT 

 
 



แนวคิดการกระจายอ านาจตามระเบียบฯ มี 

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงมอบให้ กรม และ สสจ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานให้สังกัด โดยให้ 
o มีคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ๔ ระดับ 

 ประจ า กระทรวง (ให้ความเห็นชอบจัดหาฯ ที่มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท) 
 ประจ า กรม  (ให้ความเห็นชอบจัดหาฯ ที่มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท) 
 ประจ าเขตสุขภาพ  (ให้ความเห็นชอบจัดหาฯ ที่มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท) 
 ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ให้ความเห็นชอบจัดหาฯ ที่มูลค่าไม่เกิน ๒ ล้านบาท) ทั้งนี้เฉพาะ

ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของปีล่าสุด ยกเว้นการจัดท าค าขอ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระดับกระทรวง และ CIO กระทรวงอนุมัติทุกโครงการ  
 

 

 

 

 



หลักการพิจารณาคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

    ให้พิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวง ICT และส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด 

1. กรณีใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานจาก 
    -  เว็บไซต์หลัก คือ เว็บไซต์ของกระทรวงไอซีที www.mict.go.th 
   -  เว็บไซต์ส ารอง คือ เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข http://ict.moph.go.th 

         ๒. ส าหรับรายการอ่ืนๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ก าหนดราคามาตรฐานหรือไม่ตรง
เกณฑ ์ICT  ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆเป็นราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียด
การค านวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

    ๑. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส านักงานพ้ืนฐาน ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
           ๒. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนระบบที่ใช้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จ านวนปีเปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้) 
        ๓. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงาน
ดังกล่าวไม่มีความซ้ าซ้อนเชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอ่ืนๆ  
          ๔. การด าเนินการตามข้อ ๒ และ ๓ ให้หน่วยงานสามารถจัดหาได้ภายในวงเงินสูงสุดที่หน่วยงานนั้นเคย
ด าเนินการจัดซื้อจัดหาในระยะเวลา ๔ ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท  

*แนวทางในการจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส่งคณะกรรมการฯบริหารและจัดหาฯ* 

 งบประมาณวงเงนิไม่เกิน ๕ ลา้นบาท 

๑. มีหนังสือราชการน าส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้จังหวัด 
    ๒. มีแผนงาน/โครงการ ที่ระบุกิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
          ๓. มีแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
                    ๓.๑ กรณีคุณลักษณะ ตรงตามกระทรวง ICT ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาฯจังหวัดด าเนินการได้เลย 
                   ๓.๒ กรณีคุณลักษณะ ไม่ตรงตามกระทรวง ICT  ให้แนบเอกสารแสดงที่มาของครุภัณฑ์ ดังนี้ 
     ๓.๒.๑ สืบราคาครุภัณฑ์ท้องตลาด เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง(quotation), รายการสินค้า
ที่แสดงราคา(catalogue) ตามแนวทางเปิดเผยข้อมูลฯ ปปช. และเปรียบเทียบราคา จ านวน ๓ ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) แล้วใช้
ราคาต่ าสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่น ามาเปรียบเทียบต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากัน หรือ

http://www.mict.go.th/


ใกล้เคียง  กรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบ ๓ ผลิตภัณฑ์ได้ เช่น อุปกรณ์ดังกล่าวมีขายเพียงยี่ห้อเดียว        หรือมีความ
จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเพ่ือความเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วให้เปรียบเทียบราคาจ านวน ๓ บริษัทแทน ทั้งนี้ต้องเป็น
ยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้ง ๓ บริษัท    
            ๓.๒.๒ ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรม (ถ้ามี) ใช้เกณฑ์ราคาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง ดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.thaiconsult.pdmo.go.th หรือของกระทรวงสาธารณสุข ดูได้ที่ 
http://ict.moph.go.th 
          4. กรณีคุณลักษณะไม่ตรงกระทรวง ICT ตามข้อ 3.2  ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบฯจังหวัดพิจารณา
ลงนามก่อน แล้วส่งเรื่องให้กระทรวงพิจารณาต่อ 
          5. แบบ ป.ป.ช.๗ (กรณีที่วงเงินขอจัดหาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาทข้ึนไป)และ/หรือ เอกสารการอ้างอิงที่มาของราคา 
ซึ่งอาจรวมทั้งการหาราคาจากหน้าเว็บไซต์ต่างๆ 

แนวทางปฏิบัติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 1. พิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท(รวมทั้งเงินบ ารุง) 

๒. พิจารณาโครงการฯ ตั้งแต่จ านวน ๑ รายการขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อรวมทั้งระบบ หรือแยก      
เป็นรายอุปกรณ์ 
  ๓. พิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มี 
    - มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องโดยคณะกรรมการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ให้ความเห็นชอบจัดหาฯ ที่มูลค่าไม่เกิน ๒ ล้านบาท) ทั้งนี้เฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของปีล่าสุด ยกเว้นการจัดท าค าขอ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระดับกระทรวง และ CIO 
กระทรวงอนุมัติทุกโครงการ  

                - มูลค่าเกิน ๕ – ๑๐๐ ล้านบาท  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน(โดยจังหวัดส่งเรื่องต่อให้เขต/
กระทรวง) นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง 
  ๔. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทุกเดือนหรือเมื่อมีหน่วยงานใน
สังกัดส่งรายงานขอจัดหาฯมาที่จังหวัด 
      ๕. การรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ สสจ./เขต จัดส่งรายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการของคณะกรรมการฯ ให้กระทรวงทราบภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 
(หนังสือสานักงบประมาณที่ นร ๐๔๐๗/ว๓๓ ลว ๒๐ พ.ย.๔๓ อ้างอิง http://ict.moph.go.th/index.php/2559)  
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ค าถาม – ตอบ  

๑) บริษัทให้หน่วยงานใช้โปรแกรมระบบงานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม แต่คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โปรแกรม
พร้อมฝึกอบรม การโอนถ่ายข้อมูล และการบ ารุงรักษาระบบ ถือว่าเป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ 
           ตอบ  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนถึงแม้ไม่ใช่รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่เป็นสิ่งที่ได้มาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ “ระบบ
คอมพิวเตอร์” คกก. สธ มีมติให้ หน่วยงานต้องจัดท ารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการบริหารจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาด้วย 

 ๒) เมื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่แล้วและ 
         กรณี ๑ หน่วยงานในสังกัดได้รับอนุมัตริายงานการขอจัดระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐฯจากผู้บริหารหน่วยงานนั้น
แล้ว หรือส่งรายงานให้จังหวัดแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จะ
ด าเนินการจัดซื้อได้หรือไม่ 
    ตอบ คกก. สธ มีมติ ให้หน่วยงานต้องด าเนินการปรับเนื้อหาคุณลักษณะเฉพาะในรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งพิจารณาทบทวนความต้องการตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานก่อน 

กรณี ๒ ส่งรายงานฯให้จังหวัดแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้จัดหา 
           ตอบ คกก. สธ มีมติ ให้หน่วยงานพิจารณาว่า หากราคากลางเท่ากับราคากลางเดิม ให้พิจารณาท่ีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าคุณลักษณะเดิม (คุณลักษณะไม่น้อยกว่า/ดีกว่า) 

๓) การน าราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนดไปใช้งาน หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะได้หรือไม่ อย่างไร? 
           ตอบ สามารถเพ่ิมเติมได้ โดยเขียนคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิม เหตุความจ าเป็น และราคากลาง โดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง 

๔) การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถด าเนินการได้หรือไม่ และหากเป็นเงินบ ารุงของหน่วยงาน สามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ 
           ตอบ – กรณีเงินงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ โดยภาครัฐก าหนดให้การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ทุกประเภท ทุกรายการต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากท าให้การใช้เงินงบประมาณ ในปีนั้น ๆ มีผลกับงบประมาณของ
ภาครัฐในปีต่อ ๆ ไป 
        - กรณีใช้เงินบ ารุง    ข้อ ๑๑ “การก่อหนี้รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า ๑ ปี ให้ขอ



ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณก่อน และหากเป็นรายการที่ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า ๑ ปีและมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้าน
บาท ให้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี” 

      5) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานเฉพาะกิจ ซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ หรือ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่จ าเป็นต้องมี
ระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมและรายงานผลการท างานนั้น ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและ
จัดระบบคอมพิวเตอร์ฯจังหวัดหรือไม่ 
         ตอบ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ รายละเอียดตามเว็บไซต์
http://103.28.101.10/project51new/province/2358%E0%B8%A5%E0%B8%A719%E0%B8%AA.%E
0%B8%84.54.pdf 




