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คํานํา 
 

           ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคําสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤกษาคม ๒๕๔๗ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของภาครัฐ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างบูรณาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นระบบร่วมกัน คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กําหนด หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้
ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 



สารบัญ 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ๑ 
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ๒ 

๑. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ      ๒ 

๒. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทีส่่วนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาได้เอง    ๒ 
๓. ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท์ี่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี    ๓ 
๔. ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท์ี่เสนอขออนุมตัโิอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ๖ 
 

ภาคผนวก 
๑. คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒. มติคณะรัฐมนตรท่ีีเกี่ยวข้อง 
๓. เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร 
๔. คู่มอืหลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณาตั้งงบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษาของสํานัก 
มาตรฐานต้นทนุงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
๕. แบบฟอร์มท่ีใช ้

(๑) แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจดัซือ้จัดหาระบบคอมพิวเตอรใ์หม ่ICT-01 
(๒) แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจดัซือ้จัดหาระบบคอมพิวเตอรใ์หม ่ICT-02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง 
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของภาครัฐ (เอกสารแนบมติ ครม.ที่ นร.๐๕๐๔/๔๙๕๖) ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด เพื่อให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการ
กระจายอํานาจให้แต่ละกระทรวงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงได้เอง นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามคําสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ ๑๙๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เอกสารแนบคําสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๔๗)  เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด กษ. ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น  

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ, ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (CIO กระทรวง) เป็นรองประธานกรรมการ, ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (CIO กรม) เป็นกรรมการ, ผู้อํานวยการสํานัก
แผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ, ผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ, ผู้อํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

๑.งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่วนราชการในสังกัด กษ. จัดหา ต้องอยู่ 
ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย หรือเป็น งาน/แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายเร่งด่วน  

๒.งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่วนราชการในสังกัด กษ. จัดหา จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก CIO ของหน่วยงาน และลงนามกํากับในแบบคําขอการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. 

๓. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน  กําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะและราคา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด  ภายใต้
เง่ือนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เคร่ือง / คน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

๔. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๔ ปี ให้หน่วยงานจัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม ทั้งนี้ให้วงเงินดังกล่าวครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูล 

๕. รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เนื่องจากรัฐวิสาหกิจตอ้งมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ 



๒ 
 

๖. การรายงานประจําปี   ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการ
จัดหางาน/แผนงาน/โครงการระบบคอมพิวเตอร์ท่ีได้ดําเนินการแล้ว ภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณให้
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะกรรมการ CIO กษ.)  และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ โดย CIO ของแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้ลงนามกํากับ
ท้ายเอกสาร 
 
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของ กษ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่
ส่วนราชการในสังกัด กษ. ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. เพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

๑.๑ งาน/แผนงาน/โครงการระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นการจดัทําคําของบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีของหน่วยงาน  

๑.๒ งาน/แผนงาน/โครงการระบบคอมพิวเตอร์ตามนโยบายที่ไม่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ได้แก่  
- การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นการจัดหาใหม่ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการชี้แจง 
รายละเอียด และเหตุผลความจําเป็นสําหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. 

- จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา 
หรือบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะหน่วยงานให้กําหนดตามเกณฑ์การจ้าง
ท่ีปรึกษาของสํานักงบประมาณ  

๒. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่วนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาได้เอง เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่วนราชการในสังกัด กษ. พิจารณาให้ความเห็นชอบได้เอง แต่
ต้องรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. เพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ ก่อนดําเนินโครงการ 

๒.๑ งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อย  
กว่า ๔ ปี และการจัดหาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของเดิม โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
มาดําเนินการจัดหา ในกรณีจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม ให้หน่วยงานจัดทําแผนการจัดหา
เพื่อทดแทนของเดิมด้วย 

๒ .๒ งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. ในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามข้อ ๑.๑  โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดําเนินการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานสามารถดําเนินการจัดหาได้โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับความ
เห็นชอบ 



๓ 
 
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์อง กษ. ที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีทุกงาน/
แผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการดังตอ่ไปนี้  
ขั้นตอนที ่๑  ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรม 

๑) หน่วยงานระดับกอง จัดทําแบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือ มูลค่าเกิน ๕ ล้านบาทกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่งให้กรมต้นสังกัด เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจาก CIO ของ
แต่ละหน่วยงาน 

๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ  (เช่น ศูนย์สารสนเทศ, 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) พิจารณาแบบคําขอฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี ้
- เป็นงาน/แผนงาน/โครงการ ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน หรือเป็น งาน/แผนงาน/โครงการ 
ตามนโยบายเร่งด่วน  

- คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้าง
ที่ปรึกษา ของสํานักงบประมาณ 

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ  นําเสนอแบบคําขอฯ ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อขอความเห็นขอบจาก CIO ของหน่วยงาน พร้อมลง
นามกํากับ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้สรุปเป็นภาพรวมแบบคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ 

ขั้นตอนที่ ๒  ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ  จัดส่งแบบคําขอ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมเพ่ือนําเสนอในที่
ประชุม 

๒) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาบูรณา
การ งาน/แผนงาน/โครงการ ให้ตอบสนองต่อภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ/หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ 

ขั้นตอนที่ ๓  ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 



๔ 
 

๑) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

๒) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาฯ เสนองาน/แผนงาน/โครงการที่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ลงนามกํากับและแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

ขั้นตอนที่ ๔   ส่งคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณเมื่อแต่ละหน่วยงานได้ รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติแบบคําขอ
งบประมาณรายจ่ายด้าน ICT ประจําปีของหน่วยงานจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาฯ แล้ว จึงจัดส่งแบบคําขอฯ ที่ผ่านการอนุมัติให้สํานักงบประมาณทราบ 
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รูปที่ ๑ แสดงขัน้ตอนในการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของ กษ. ที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกษ. ท่ีเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ CIO ของ กษ. รวบรวม/นําเสนอ

ส่วนราชการในสังกัด กษ.

จัดแบบคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 คณะกรรมการCIO ของ กษ.พิจารณา
แบบคําขอต้ังงบประมาณฯ ของส่วนราชการในสังกัด กษ.

สํานักงบประมาณ

หน่วยงานด้าน ICT ของแต่ละ
ส่วนราชการพิจารณาให้เป็นไปตามเง่ือนไข

CIO กรมพิจารณาลงนามกํากับในแบบคําขอต้ังงบประมาณฯ

 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 ของ กษ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 เสนอผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ CIO ของ กษ. 

CIO ของ กษ. ลงนามกํากับท้ายรายงานผลการพิจารณา

ปลัดกระทรวงฯ ลงนามในหนังสือนําส่ง
พร้อมแนบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ.

ท่ีผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ

ทุกส่วนราชการในสังกัด กษ. รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการ 
CIO ของกษ. และกระทรวง ICT ทราบ หลังส้ินสุดปีงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วน

ราชการในสังกัด กษ.



๖ 
 
ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์อง กษ.ที่เสนอขออนุมตัโิอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ทุกงาน/
แผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการดังตอ่ไปน้ี  
กรณีท่ี  ๑  ส่วนราชการในสังกัด กษ. ต้องเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 

   คอมพิวเตอร์ ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
๑) หน่วยงานระดับกอง จัดทําแบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือ มูลค่าเกิน ๕ ล้านบาทกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่งให้กรมต้นสังกัด เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจาก CIO ของ
แต่ละหน่วยงาน 

๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ  (เช่น ศูนย์สารสนเทศ, 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) พิจารณาแบบคําขอฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
- เป็นงาน/แผนงาน/โครงการ ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน ยกเว้นในกรณีที่เป็น งาน/แผนงาน/
โครงการ ตามนโยบายเร่งด่วน  

- คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้าง
ที่ปรึกษา ของสํานักงบประมาณ 

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนด 

๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ  นําเสนอแบบคําขอฯ ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจาก CIO ของหน่วยงาน พร้อมลง
นามกํากับ 

๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ  จัดส่งแบบคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมเพ่ือนําเสนอ
ในที่ประชุม 

๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
และรายละเอียดของงาน/แผนงาน/โครงการ ท่ีต้องการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณมาดําเนินงาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๖) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ดําเนินงาน 

๗) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาฯ เสนองาน/แผนงาน/โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม
กํากับ 



๗ 
 

๘) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รายงานแบบคําขอฯ ท่ีลงนามกํากับแล้ว ให้ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาลงนามถึงผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและส่วน
ราชการในสังกัด กษ. ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
กรณีท่ี  ๒  ส่วนราชการในสังกัด กษ. สามารถพิจารณาได้เอง  ดําเนินการดังตอ่ไปนี ้

๑) หน่วยงานระดับกอง จัดทําแบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือ มูลค่าเกิน ๕ ล้านบาทกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่งให้กรมต้นสังกัด เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจาก CIO ของ
แต่ละหน่วยงาน 

๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ  (เช่น ศูนย์สารสนเทศ, 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) พิจารณาแบบคําขอฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี ้
- เป็นงาน/แผนงาน/โครงการ ที่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  

โดยแนบแผนการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิมประกอบการพิจารณา 

- เป็นงาน/แผนงาน/โครงการ ที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานเดิม ซึ่งในที่นี้
หมายความรวมถึง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 

- เป็นงาน/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. ในขั้นตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และหน่วยงานขอจัดหาอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบเดิม 

๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ  นําเสนอแบบคําขอฯ ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อขอความเห็นขอบจาก CIO ของหน่วยงาน พร้อมลง
นามกํากับ และจัดส่งแบบคําขอฯ ท่ีได้รับความเห็นขอบจาก CIO ของหน่วยงานให้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๔) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เสนอแบบคําขอฯ ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามกํากับ 

๕) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รายงานแบบคําขอฯ ที่ลงนามกํากับแล้ว ให้ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาลงนามถึงผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และแจ้งส่วนราชการ
ในสังกัด กษ. ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 

รูปที่ ๒ แสดงขัน้ตอนในการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของ กษ. ท่ีเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาคผนวก 



































 

 
 

คูมือ หลักเกณฑ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณา
งบประมาณรายการคาจางที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานกัมาตรฐานตนทุนงบประมาณ 

พฤษภาคม  2549 
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คํานํา 
 

                ดวยคณะอนุกรรมการจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะที่ 6 มีคําส่ังเลขที่ 1 / 2548 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง  การแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณดานการฝกอบรม สัมมนา 
ประชาสัมพันธ คาจางที่ปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 

 คณะทํางานไดจัดทําคูมือ หลักเกณฑ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณดานรายการ คาจางที่ปรึกษา 
โดยมีวัตถุประสงคใหเปนคูมือสําหรับเจาหนาที่และผูบริหารสํานักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานตางๆ  ตามนโยบายของทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ โดยประมวล
ขอเสนอ องคความรูและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในแตละหนวยงาน  และคาดหวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามสมควร 

 

     สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ 
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คูมือ หลักเกณฑ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณา 
ต้ังงบประมาณรายการคาจางที่ปรกึษา 

 
1. ความหมาย 
 คาจางที่ปรึกษา หมายความวา คาใชจายในการจางบุคคล กลุมบุคคลที่มีประสบการณ ความรู ความชํานาญ เพื่อ

ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา (Advisor) ทางดานเทคนิค วิชาการ ในสาขาวิชาชีพตาง ๆ แกหนวยงาน    

 
2. แนวทางในการพิจารณา 

1. ตองเปนโครงการทางวิชาการหรือโครงการที่ตองใชเทคโนโลยีเฉพาะหรือเปนโครงการที่ตองใชความชํานาญ
พิเศษที่หนวยงานไมสามารถดําเนินการได 

2. ตองเปนโครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค ภารกิจ วิสัยทัศนของหนวยงานและมีทิศทางที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของชาติ และตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

3. การจางที่ปรึกษาตองเปนไปตามแนวทางการพิจารณาตั้งงบประมาณรายการคาจางที่ปรึกษา ยกเวนการจาง

ออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคาร 

4. ที่ปรึกษางานดานวิชาการของหนวยงานภาครัฐจะตองมาปฏิบัติงานประจําที่หนวยงาน (In House Consultant) 

ที่วาจางไมต่ํากวา  5  ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดระยะเวลาของการวาจางที่ปรึกษาในแตละโครงการ 

5. ในกรณีการจางที่ปรึกษาไทยตองเปนที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา สํานักบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง 

6. งบประมาณรายการคาจางที่ปรึกษาที่เบิกจาย ใหไดมาซึ่งครุภัณฑ หรือส่ิงกอสราง ใหตั้งงบประมาณอยูในงบ

ลงทุน และคาจางที่ปรึกษาที่เบิกจายใหไดมาซึ่งองคความรูหรือวิชาการ ใหตั้งงบประมาณอยูในงบรายจายอื่น 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายของสํานักงบประมาณทั้งนี้ ในกรณีมีการกําหนดคาจางที่ปรึกษาเปนสวน

หนึ่งของโครงการ  ใหแยกรายการคาจางที่ปรึกษาจากโครงการที่จะดําเนินการตางหาก เพื่อความชัดเจนในการ

บริหารจัดการ 

 
3. หลักเกณฑในการจางที่ปรึกษา 
 ลักษณะของการจางที่ปรึกษาไทยของสวนราชการในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมงาน ดังนี้ 

1. กลุมงานวิชาชีพทั่วไป กลุมงานที่มีลักษณะทั่วไป ไมซับซอน เชน สาขาเบ็ดเตล็ด สาขาประชากร ฯลฯ 

2. กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ กลุมงานที่มีลักษณะงานที่ตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะดานของที่ปรึกษา เชน 

สาขาการศึกษา สาขาสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

3. กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุมงานที่มีลักษณะงานที่ตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตองมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะดานของที่ปรึกษา และตองเปนสาขาที่ขาดแคลนเทานั้น เชน สาขาสื่อสาร

โทรคมนาคม ฯลฯ 

การจางที่ปรึกษาไทย ทั้ง 3 กลุม ตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 

 ลักษณะของการจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมงาน ดังนี้ 
1. กลุมบริหารจัดการ เชน ผูจัดการโครงการ เปนตน วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 
2. กลุมวิชาชีพดานวิศวกรรม ส่ิงแวดลอม เศรษฐศาสตร การเงินและสถาปนิก วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้น

ไป 
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3.1 อัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาไทย  
กําหนดจากฐานเดิมของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และปรับลด ตามนโยบายของคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งมี

ขอสังเกตวา รายจายคาจางที่ปรึกษามีวงเงินสูงเกินไป ดังนั้น สํานักมาตรฐานฯ จึงเห็นควรปรับลดรายจายคาจางที่ปรึกษา เปน
ดังนี้ 

 
 

อัตราคาจางที่ปรึกษาไทยรายเดือนจําแนกตามกลุมงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 

 กลุมงาน   ประสบการณ   อัตราคาจาง  

             0.50  
กลุมงานวิชาชีพทั่วไป 11 -20 ป 75,000 
  21-30 ป 100,000 
  30 ปขึ้นไป 125,000 
            0.30  
กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 11 -20 ป 105,000 
  21-30 ป 140,000 
  30 ปขึ้นไป 175,000 
   
กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 11 -20 ป 120,000 
  21-30 ป 160,000 
  30 ปขึ้นไป 200,000 
      

 

3.2 อัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาตางประเทศ 
อัตราคาจางที่ปรึกษาตางประเทศรายเดือนจําแนกตามกลุมงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กลุมงาน   ประสบการณ   อัตราคาจาง  

             0.50  
กลุมบริหารจัดการ  11 -20 ป 300,000 - 450,000 

21-30 ป 450,000 - 600,000 
30 ปขึ้นไป 550,000 - 660,000 

            0.30  
กลุมวิชาชีพ  11 -20 ป 300,000 - 400,000 

21-30 ป 350,000 - 600,000 
30 ปขึ้นไป 450,000 - 600,000 
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3.3 คาตอบแทนอื่น  
1. บุคลากรไทยสนับสนุน (Support Staff) ดานวิศวกรรม การเงิน ส่ิงแวดลอม เศรษฐศาสตรและสถาปนิก อัตราจาง

ตอเดือนประมาณ 30,000 – 45,000 บาท 

2. ตําแหนงเลขานุการ อัตราจางตอเดือน ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท 

3. ตําแหนงพนักงานพิมพดีด ผูสงเอกสารหรืออื่น ๆ อัตราจางตอเดือน ประมาณ 12,000 – 15,000 บาท 

4. คาเชารถสวนกลางใชในโครงการพรอมคนขับรถ 

 - คาเชารถเกง ประมาณ     30,000 บาท/เดือน/คนั 

 - คาเชารถไมโครบัส ประมาณ  40,000 บาท/เดือน/คัน 

5. คาตั๋วเครื่องบินใหเฉพาะชั้นประหยัด โดยใหสอบถามราคาจากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนหลัก 

6. คาเชาสํานักงานรวมคาสาธารณูปโภค ประมาณเดือนละ 30,000 – 45,000 บาท และคาใชจายสํานักงาน 

ประมาณเดือนละ 8,000 – 10,000 บาท 

7. คาโทรศัพทในประเทศ ประมาณเดือนละ 10,000 บาท และคาโทรศัพทตางประเทศ ประมาณเดือนละ 10,000 

บาท 
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ภาคผนวก 
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นิยามศัพท 
 

การจางที่ปรึกษา1 หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุมงาน

กอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

ความหมายที่ปรึกษา ที่กําหนดโดยสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ที่ปรึกษา2 หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการเปนที่ปรึกษาทาง

วิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการ

วิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

ความหมายที่ปรึกษา ที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง 

ที่ปรึกษา (Consultant)3 หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีประสบการณ ความรูความชํานาญทางวิชาการ 

และประกอบอาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะทางดานเทคนิควิชาการในสาขาวิชาชีพตาง ๆ และตามภารกิจที่

ไดรับมอบหมายจากผูวาจางในดานตาง ๆ เชน วิศวกรรมศาสตร การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร สังคม และส่ิงแวดลอม เปนตน  

ที่ปรึกษาอาจแบงอยางกวาง ๆ ตามลักษณะของความเชี่ยวชาญหรืองานที่ใหบริการ เชน ที่ปรึกษาดานการเงิน ที่ปรึกษาดาน

องคกร ที่ปรึกษาดานวิศวกรรม (หรือวิศวกรที่ปรึกษา) ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เปนตน คําวา “ที่

ปรึกษา” จึงรวมถึงผูประกอบวิชาชีพ (Professionals) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายวิชาชีพตาง ๆ เชน 

เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน ซึ่งทํางานวิชาการในองคกรที่ปรึกษา  

อาจแบงที่ปรึกษาตามคุณวุฒิและประสบการณไดเปน Junior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งยังมีประสบการณไม

มากนัก และ Senior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาอาวุโสที่มีประสบการณนับสิบป 

ท่ีปรึกษาไทย4 หมายความวา  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและไดจดทะเบียนไว กับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของ

กระทรวงการคลัง 

 ผูเช่ียวชาญ (Expert)5 หมายความวา ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง เชน ผูเชี่ยวชาญดานการคลัง 

ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะอุโมงค ผูเชี่ยวชาญเรื่องนก เปนตน ที่ปรึกษาอาจไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องหรือเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะเรื่องดวยก็ได 

ที่ปรึกษาอาจเปนที่ปรึกษาอิสระซ่ึงไมเปนลูกจางของบุคคลหรือองคกรใด (สวนใหญเปนผูที่เกษียณอายุแลว) หรือ

องคกรที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล เชน บริษัทที่ปรึกษา หรือสถาบันวิชาการ เชน สถาบันวิชาการของสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เปนตน งานที่เหมาะสําหรับที่ปรึกษาอิสระ คือ งานที่มีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษาแนะนํา 

(Advisor) สามารถทําคนเดียวได และหนวยงานมีปจจัยสนับสนุนเพียงพอ 

 

 

                                                 
1 ที่มาของความหมายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

2
 ที่มาของความหมายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

3
  ที่มาของความหมายศูนยขอมูลที่ปรึกษา สาํนักบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลัง 

4
 ที่มาของความหมายศนูยขอมูลที่ปรึกษา สํานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

5 ที่มาของความหมายศนูยขอมูลที่ปรึกษา สํานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
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ขอสังเกตคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณพิจารณางบประมาณดานการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางที่ปรึกษา การ
วิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ (หนา 10) 
... 

 (๑) นโยบายใหขาราชการเกษียณอายุราชการ ทําใหคาใชจายในการจางที่ปรึกษาของแตละหนวยงานมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกป 

      ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหขาราชการเกษียณอายุราชการโดยหวังวา  จะลดคาใชจายไดนั้น ปรากฏวา ในการนี้
ขาราชการ ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่มีศักยภาพไดลากออกจากราชการเปนจํานวนมาก ทําใหในที่สุดหนวยงานขาด
ผูเชี่ยวชาญประจํา และเมื่อมีความจําเปนตองปฏิบัติงานก็มีการจางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทําการศึกษางานและพัฒนางาน
แทน โดยมีอัตราคาตอบแทนอยูในระดับประมาณ ๒.๖๑ เทาของอัตราเงินเดือนปกติ และมักจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อจางที่
ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญใหครบทุกสาขา จึงทําใหรายจายในการจางที่ปรึกษาอยูในอัตราที่สูงมาก และนอกจากนั้น ยังมีการจางที่
ปรึกษาในลักษณะงานที่คลายคลึงกันกับหนวยงานอื่น ซึ่งอยูในระดับประมาณรอยละ ๒๐ ถึงรอยละ ๒๕ อีกทั้งการจางที่
ปรึกษาในลักษณะแยกสวนกับงานที่มีลักษณะบูรณาการหรืองานที่มีลักษณะเปนระบบที่เชื่อมตอกันหลายกระทรวง การ
กําหนดเนื้องานไมสอดคลองกันจึงอาจทําใหผลผลิตของงานไมสามารถนํามาใชใหสมประโยชนหรือเชื่อมโยงกันได 

ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็นวา ควรมีหนวยงานกลางดําเนินการวิเคราะหและบูรณาการแผนการจางที่
ปรึกษา เพื่อจัดทําขอกําหนดในการศึกษาใหสอดคลองครบถวนและควรเปนไปในทิศทางเดียวกันดวย โดยรัฐบาลอาจจะ
มอบหมายใหสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงบประมาณทําหนาที่ดังกลาว เพื่อใหเห็นภาพรวม สอดคลอง ประหยัด เชื่อมโยง 
และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(๒) การใชอัตราคาใชจายที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง 
สวนราชการประมาณการคาใชจายของโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร การฝกอบรม สัมมนา  คาจางที่ปรึกษา และ

คาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศ  โดยใชอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  ซึ่งสวนใหญมักจะใชในอัตราขั้นสูง  ดังนั้น 
เพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นควรใหรัฐบาลมอบใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาจัดทําอัตราคาใชจายในการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา คาจางที่ปรึกษา และคาใชจาย
เดินทางไปราชการทั้งในและตางประเทศที่เหมาะสมกับงานในแตละประเภท เพื่อใหสวนราชการนําไปประกอบ การตั้ง
งบประมาณในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การจางที่ปรึกษา 

          การสงเสริมที่ปรึกษาไทย  

          ขอ ๗๔ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลที่ปรึกษาภายใตการกํากับควบคุมดูแลของ

กระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้ 

               (๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนปรึกษาในไทย 

               (๒) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 

               (๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย 

               (๔) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแกสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

          ขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหสวนราชการจางที่

ปรึกษาไทยเปนหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางที่ปรึกษาไทยได ใหขออนุมัติตอ 

กวพ.  

          ขอ ๗๖ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการโดยทั่วไป นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงิน

ชวยเหลือ จะตองมีที่ปรึกษาไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนคน/เดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขา

บริการหรืองานที่ไมอาจจะจางที่ปรึกษาไทยได ใหขออนุมัติตอ กวพ.  

          วิธีจางที่ปรึกษา  

          ขอ ๗๗ การจางที่ปรึกษากระทําได ๒ วิธี คือ  

               (๑) วิธีตกลง 

               (๒) วิธีคัดเลือก  

          รายการขอจางที่ปรึกษา  

          ขอ ๗๘ กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการดังตอไปนี้ 

               (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา 

               (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference) 

               (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 

               (๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ 

               (๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

               (๖) วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 

               (๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 

               เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจางนั้น

ตอไปได  
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          กรรมการ  

          ขอ ๗๙ ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตาม

ระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ 

               (๑) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 

               (๒) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  

          ขอ ๘๐ คณะกรรมการตามขอ ๗๙ ใหประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอยางนอยส่ีคน โดยปกติให

แตงตั้งจากขาราชการในสงักัดตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอยสองคน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทาง

ราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอื่นหรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางที่

ปรึกษาเปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกู ใหมีผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหนึ่งคน  

          ขอ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม  

          การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

          วิธีตกลง  

          ขอ ๘๒ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคย

เห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได  

          ขอ ๘๓ การจางที่ปรึกษาโดยตกลง ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

               (๑) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว 

               (๒) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการมีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่

จะดําเนินการดวยวิธีการคัดเลือก 

               (๓) เปนการจางที่ตองการกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ  

          ขอ ๘๔ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

               (๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนคิของที่ปรึกษา 

               (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจาตอรอง 

               (๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 

               (๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวน

ราชการเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  

          วิธีคัดเลือก  

          ขอ ๘๕ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ

ทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ เพื่อ
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พิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหนาสวนราชการเห็นชอบใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงานโดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได  

          ขอ ๘๖ เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจางที่ปรึกษา

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

               (๑) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบนัการเงิน หรือองคการระหวางประเทศหรือลงประกาศใน

หนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เกี่ยวของ หรือขอความรวมมือจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ตาง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจางที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 

               (๒) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  

               สวนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลว อาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไม

ดําเนนิการตามวรรคหนึ่งก็ได 

               การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทําหนาที่พิจารณา

คัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมากหกราย 

               เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา และกรณีที่เปน

การจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินนั้นดวย  

          ขอ ๘๗ ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใดดังตอไปนี้ 

               (๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปนสองซอง 

               (๒) ยื่นเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว  

          ขอ ๘๘ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

               (๑) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

               (๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 

               (๓) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจา

ตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๒) ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่น

ขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 

               หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แลวเปดซอง

ขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดราย

ถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 

               (๔) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลว ใหพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 

               (๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวน

ราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

          ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ให

สงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 

          สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสองโดยอนุโลม  
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          ขอ ๘๙ การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นไดเปนการทั่วไป ใหอยูใน

ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไว ใหยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน โดยใหดําเนินการ

ตามวิธีดังตอไปน้ีคือ 

               (๑)ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปนสองซอง 

               (๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและ

จัดลําดับ 

               (๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไวเปนอันดับหนึ่งถึงอันดับสาม ตาม (๒) พรอมกัน แลวเลือกรายที่เสนอ

ราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก 

               (๔) หากเจรจาตาม (๓) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับเมื่อเจรจาไดผล

ประการใด ใหดําเนินการตามขอ ๘๘ (๔) และ (๕)  

          ขอ ๙๐ การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค ใหดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามนัยขอ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับ และเมื่อสามารถจัดลําดับไดแลวใหเชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคา

คาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ  

          อํานาจในการสั่งจางทีป่รึกษา  

          ขอ ๙๑ การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ 

               (๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

               (๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน  

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

               (๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

          ความในขอ ๙๑ ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังตอไปนี้ 

          ขอ ๙๑ การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ 

               (๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

               (๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน  

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

               (๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

          คาจางทีป่รึกษา  

          ขอ ๙๒ อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยใหคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เชน 

ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน-เดือน 

(man-months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน 

          ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละ 15 ของคาจางตามสัญญา และที่ปรึกษา

จะตองจัดใหธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ํา
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ประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวน

แลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย  

          หลักประกันผลงาน  

          ขอ ๙๓ การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชําระเงินออกเปนงวด นอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการดวย

เงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตราไมต่ํากวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10 ของเงินคาจาง เพื่อเปนการ

ประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะกําหนด วาง

ค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย  

          ขอ ๙๔ กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษี ซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวใน

ราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ 
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  แบบฟอรมคําชี้แจงการพิจารณางบประมาณ รายการคาจางที่ปรึกษา ปงบประมาณ 2550 
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หน้า 1 
 

 
แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    

คําอธิบาย 
1. แบบเสนอการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ กรุณากรอกข้อมูล ข้อ 5. 
2. แบบเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ กรุณากรอกข้อมูล ข้อ 6. 

  

1 ช่ือโครงการ  ______________________________________________________________________ 
 1.1.  ลักษณะโครงการ 
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   ตามแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ท่ี __________   ตามนโยบายรัฐบาล 

   สอดคล้องกับแผนแม่บท/นโยบาย/หรือโครงการวิจัย ของหน่วยงาน  

เรื่อง   _____________________________________________________________________ 
   การศึกษาวิจัย   จ้างที่ปรึกษา   การวิจัยร่วมของหน่วยงาน 
  

 1.2.  ความสําคัญและที่มาของปัญหาการทําวิจัย (หลักการและเหตุผล) 
 1. ___________________________________________________________________________________________ 
 2. ___________________________________________________________________________________________ 
 3. ___________________________________________________________________________________________ 
 1.3.  เป้าหมาย 
 1. ___________________________________________________________________________________________ 
 2. ___________________________________________________________________________________________ 
 3. ___________________________________________________________________________________________ 
  

2 ส่วนราชการ  
 2.1.  ชื่อส่วนราชการ  
 _____________________________________________________________________________________ 
 2.2.  ชื่อสถานที่ต้ัง 
 _____________________________________________________________________________________ 
 2.3.  หัวหน้าส่วนราชการ (ระบุชื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป) 
 _____________________________________________________________________________________ 
  

 2.4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ-นามสกุล ________________________ ตําแหน่ง ________________________ 

โทรศัพท์ ________________________ ต่อ  ________ โทรสาร ________________________ 
อีเมล์ ____________________________________________________________________ 
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 2.5.  หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  

 2.6.  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ                                                                          
 

โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบรูปภาพประกอบ 

 
  

 2.7.  ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่สอดคล้องกับระบบหรืออุปกรณ์ท่ีขอจัดหาใหม่ (ถ้ามี)                                     
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
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3 ระบบงานปัจจบุนั          
 3.1.  รายละเอียดระบบงาน (ระบบปฏิบัติการและที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) 
 ชื่อระบบงาน ______________________________________________________________________________ 
  

 
 

รายการ รายละเอียด จํานวน 
ฮาร์ดแวร ์

เครื่องแม่ขา่ยคอมพิวเตอร์ (Server)   

เครื่องลูกข่าย (Client, PC)   

เครื่องคอมพวิเตอร์ชนดพกพา (Notebook)   

อุปกรณ์เครือข่าย (Network) ยกตัวอย่างเช่น  
Core Switch, Distributed Switch, Hub, Router, ADSL Router, 
Firewall, IDS/IDP, Load Balancing, Log Management, Proxy, All-
in-one ฯลฯ  

 

เครื่องพิมพ์ (Printer)   

เครื่องสาํรองไฟ (UPS)   

อุปกรณอ์ื่นๆ (ถา้มี)   

ซอฟต์แวร ์

ระบบปฏิบัตกิาร (Operating System)   

ระบบฐานข้อมลู (Database)   

ชุดโปรแกรมสํานกังาน   

ระบบอื่นๆ (ถา้มี)   
  

 3.2.  โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ์                                                                    
 

โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบรูปภาพประกอบ 

 
  

 3.3.  บุคลากรด้านระบบสารสนเทศ                                                                        
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  

 3.4.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  

4. ระบบใหม่ 
 4.1. วัตถุประสงค์ 
 1. ___________________________________________________________________________________________ 
 2. ___________________________________________________________________________________________ 
 3. ___________________________________________________________________________________________ 
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 4.2.  เป้าหมาย 
 1. ___________________________________________________________________________________________ 
 2. ___________________________________________________________________________________________ 
 3. ___________________________________________________________________________________________ 
  

 4.3.  ความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

  
 4.4.  ประเภทการขออนุมัติ 

 4.4.1.  ลักษณะการขออนุมัติ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

 4.4.2.  การวิเคราะห์ออกแบบระบบ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
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5. แบบเสนอการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ 
 5.1.  รายละเอียดระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีขออนุมัติ 
 

 
ลําดับ รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย/ชุด 

(บาท) 

1 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)   

2 เครื่องลูกข่าย (Client, PC)   

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนดพกพา (Notebook)   

4 อุปกรณ์เครือข่าย (Network)   

5 เครื่องพิมพ์ (Printer)   

6 เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)   

7 เครื่องสํารองไฟ (UPS)   

8 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)   

9 ระบบฐานข้อมูล (Database)   

10 ชุดโปรแกรมสํานักงาน   

11 ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)   

12 อื่นๆ (ถ้ามี)   
  

 5.2.  โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบรูปภาพประกอบ 

 
  

 5.3.  ระบบงานและปริมาณงานที่จะดําเนินการ                                                       
 5.3.1.  ลักษณะงานและปริมาณงาน 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

 5.3.2.  ระบบงานและข้อมูลนําเข้า และการคํานวณเนื้อที่ดิสก์ (Disk) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

  

 5.4.  บุคลากร      
  

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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 5.5.  สถานที่ติดต้ัง                                                                                                
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

  

 5.6. ค่าใช้จ่าย 
 5.6.1.  วงเงินรวมทั้งสิ้น ____________________________________    บาท   
 (……………………………........................................................................................................................................) 
 5.6.2.  แหล่งเงิน 
    เงินงบประมาณ  ปี __________        

   เงินที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป ี__________    

   เงินรายได้  

   เงินช่วยเหลือ  

   เงินนอกงบประมาณ  

   อื่น ๆ ____________________________ 
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6 แบบเสนอโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ 
 6.1.  รายละเอียดงบประมาณพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การพัฒนาระบบ _________________________________________________________________ 

 รายการ จํานวน ค่าใช้จ่าย จํานวน 
(หน่วย/เดือน/ครั้ง) 

ราคารวม 

 1. ค่าซอฟต์แวร์และค่าฮาร์ดแวร์ (ถ้ามี)     

 1) เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)     

 2) เครื่องลูกข่าย (Client, PC)     

 3) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)     

 4) ระบบฐานข้อมูล (Database)     

 5) อื่นๆ (ถ้ามี)     

 รวมซอฟต์แวร์และค่าฮาร์ดแวร์     

 2. ค่าจ้างบุคคลากรท่ีปรึกษาในการปฏิบัติโครงการ     

 1) ผู้จัดการโครงการ     

 2) นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส     

 3) นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์     

 4) วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์     

 5) ผู้ประสานงานโครงการ     

 6) อื่นๆ (ถ้ามี)     

 รวมค่าจ้างบุคคลากรที่ปรึกษาในการปฏิบัติโครงการ     

 3. ค่าเดินทางและค่าสํารองที่พัก     

 4. ค่าฝึกอบรมการใช้งานระบบ     

 1) หลักสูตรผู้ดูแลระบบ     

 2) หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ     

 3) หลักสูตรอื่นๆ (ถ้ามี)     

 รวมค่าฝึกอบรมการใช้งานระบบ     

 5. ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจําเป็น     

 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)     
      

 รวมค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบทั้งสิ้น     
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 6.2.  การเบิกจ่ายเงิน 
 1. งวดที่ 1    _______________________________________________ 
 2. งวดที่ 2    _______________________________________________ 
 3. งวดที่ ……. _______________________________________________ 
  

 6.3.  กําหนดอัตราค่าปรับการจา้ง 
 ระบุเนื้อหาข้อความ หรือตามหนังสือสัญญาจ้างพฒันา 

  
  

 6.4.  การส่งมอบ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

  

7 ระยะเวลาดําเนินงาน 
 วันเริ่มโครงการ _______________________________  วันสิ้นสุดโครงการ _______________________________ 
  

 แผนการดําเนินงาน 
 1. _____________________________________________________________________________________ 
 2. _____________________________________________________________________________________ 
 3. _____________________________________________________________________________________ 
  

8 ระบบโครงข่าย แผนงานในอนาคต                                                               
 

โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบรูปภาพประกอบ 

 
  

9 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1. ประโยชน์ต่อองค์กร 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

 9.2. ประโยชน์ต่อประชาชน      
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
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ผู้รายงาน  ___________________________ 
 

(.............................................................) 
ตําแหน่ง___________________________ 

วันที่ ______________________ 
   

ผู้รับรอง  ___________________________ 
 

(.............................................................) 
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 

วันที่ ______________________ 
   

ผู้รับรองรายงาน___________________________ 
 

(.............................................................) 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ ______________________ 
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แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    

1 ชื่อโครงการ  ______________________________________________________________________________ 
  

2 ส่วนราชการ  
 2.1.  ชื่อส่วนราชการ  ________________________________________________________________________ 
 2.2.  ชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)  ______________________________________________________ 
  

3 หน่วยงานผู้เสนอขอโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ  
 3.1. หน่วยงานผู้เสนอขอโครงการ  ______________________________________________________________ 
 3.2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อ-นามสกุล ________________________ ตําแหน่ง ________________________ 

โทรศัพท์ ________________________ ต่อ  ________ โทรสาร ________________________ 
อีเมล์ ___________________________________________________________________________ 

  

4 ค่าใช้จ่าย 
 4.1. วงเงินรวมทั้งสิ้น ________________________    บาท   
 (……………………………........................................................................................................................................) 
 4.2. แหล่งเงิน 
    เงินงบประมาณ  ปี __________        

   เงินที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี __________    

   เงินรายได้  

   เงินช่วยเหลือ  

   เงินนอกงบประมาณ  

   อื่น ๆ ____________________________ 
    

5 การจัดหา   
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   ตามแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ที่ __________   ตามนโยบายรัฐบาล 

   สอดคล้องกับแผนแม่บท/นโยบาย/หรือโครงการวิจัย ของหน่วยงาน  

    เรื่อง   _____________________________________________________________________ 
   การศึกษาวิจัย   จ้างที่ปรึกษา   การวิจัยร่วมของหน่วยงาน 
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6 เหตุผล  ความจําเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ ครั้งนี้   
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
  

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1. ประโยชน์ต่อองค์กร 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 7.2. ประโยชน์ต่อประชาชน      
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
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8 รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ขอจัดหา 
 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาต่อ 
หน่วย/ชุด (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

สถานที่ตั้งอุปกรณ์ 

1 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)     

2 เครื่องลูกข่าย (Client, PC)     

3 อุปกรณ์เครือข่าย (Network)     

4 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)     

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)     

6 ระบบฐานข้อมูล (Database)     

7 อื่นๆ (ถ้ามี)     

                                                         
9 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานที่ติดตั้ง ตามข้อ 8 
 
 

ลําดบั รายการ หน่วยงาน/กอง/สํานัก/ศูนย์/สถาบัน หมายเลขครุภัณฑ์ อายุการใช้
งาน(ปี) 

1 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)    

2 เครื่องลูกข่าย (Client, PC)    

3 อุปกรณ์เครือข่าย (Network)    

4 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)    

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)    

6 ระบบฐานข้อมูล (Database)    

7 อื่นๆ (ถ้ามี)    
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10 บุคลากรผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานที่เสนอขอโครงการ ตามข้อ 3.1 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) 

นักคอมพิวเตอร์ (เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  

นักวิชาการ (เช่น นักวิชาการสถิติ นักวิชาการประมง นักวิชาการมาตรฐาน ฯลฯ)  

เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน (เช่น  เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร เจ้าพนักงาน
พัสดุ ฯลฯ) 

 

รวมทั้งสิ้น  
 

           
 
 

 
 

ผู้รายงาน  ___________________________ 
 

(.............................................................) 
ตําแหน่ง___________________________ 

วันที่ ______________________ 
   

ผู้รับรอง  ___________________________ 
 

(.............................................................) 
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 

วันที่ ______________________ 
   

ผู้รับรองรายงาน___________________________ 
 

(.............................................................) 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ ______________________ 
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