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สารบัญ 
 

- หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว   ๑ 
- แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว     ๓ 
- ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว      ๔ 
- ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว     ๑๐ 
- ภาคผนวก          ๑๔ 

- แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ       ๑๕ 

- แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรทดแทน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ       ๒๓ 

- แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ       ๒๘ 

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ๓๐ 

- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ       ๕๐ 

- หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการ 

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ๕๙ 

- มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ     ๘๘ 

- เอกสารอางอิง                 ๑๐๓ 

 

 



 ๑ 

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
ของกรมปศุสัตว 

 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี ๑๙๒/
๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด กษ. ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว และมติประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีแนวนโยบายของผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตองการกระจายอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานไดเอง และมติประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณท่ีกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคลองตัว และ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังนี้ 
  ๑. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองอยูภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของระดับกรม/ระดับกระทรวง/ระดับชาติ หรือตามนโยบายเรงดวน 
  ๒. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจาก CIO ของกรมปศุสัตว 
และลงนามกํากับในแบบคําขอฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 
  ๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามกําหนด ดังนี้ 

๓.๑ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอร โฆษณาและเผยแพร  
กรมปศุสัตว  สามารถดาวน โหลดได ท่ี เว็บไซตของศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว  URL: 
http://www.dld.go.th/ict/ ไปท่ีเมนูคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรฯ เปน
ลําดับแรก 

๓.๒ ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือขอ ๓.๑ สามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร URL: http://www.mict.go.th ไปท่ีเมนูบริการประชาชน: 
เกณฑราคาพ้ืนฐาน 

๓.๓ ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือขอ ๓.๑ สามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณกําหนด สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



 

 

๒ 

URL: http://www.opsmoac.go.th/ ไปท่ีเมนูรายการหลัก: ดาวนโหลดคูมือเอกสาร หัวขอ: 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอยอย: การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

๓.๔ การจางพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานจะตองกําหนดให
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ URL: http://www.opsmoac.go.th/ ไปท่ีเมนู
รายการหลัก: ดาวนโหลดคูมือเอกสาร หัวขอ: เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอยอย: การจัดซ้ือจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ: หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษา 

๔. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงาน
คอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 
  ๕. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนระบบท่ีใช
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป โดยจัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล 
  ๖. แบบฟอรมท่ีใชประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเปน
แบบฟอรมใหมท่ีกําหนดข้ึน จํานวน ๒ แบบฟอรม และยังคงใชแบบฟอรมเดิม จํานวน ๑ 
แบบฟอรม รวมจํานวน ๓ แบบฟอรม สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของศูนยสารสนเทศ URL: 
http://www.dld.go.th/ict ไปท่ีเมนูหลัก: เกณฑราคาพ้ืนฐาน/การจัดหา มีรายละเอียดดังนี้ 
  แบบฟอรมท่ี ๑  แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัด ซ้ือจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรใหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนการจัดหา
ใหม (จะตองชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจําเปน) และการจางพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยใชสําหรับการจัดทําของบประมาณรายจายประจําป และเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซ่ึงตองเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  แบบฟอรมท่ี ๒  แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัด ซ้ือจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรทดแทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนการจัดหาทดแทนของเดิม (จะตองจัดทํา
แผนการจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิมประกอบการพิจารณา) และการจัดหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเดิม (รวมถึงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ) 
โดยใชสําหรับการจัดทําของบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงตองเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตสําหรับเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เพียงเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถ
ดําเนินการพิจารณาไดเอง 
  แบบฟอรมท่ี ๓ แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก/นิติบุคคล ประกอบไปดวย 
บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอ่ืนๆ 



 

 

๓ 

เปนตน เพียงเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถ
ดําเนินการพิจารณาไดเอง 
  สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการ
จัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปมาแลว แตขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดําเนินการ
แทน โดยจะตองอยูภายใตกรอบท่ีไดรับความเห็นชอบ เพียงเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง 

สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเสนอตอผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง จะตอง
รายงานผลการพิจารณาตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพ่ือทราบและใหความเห็นชอบกอนดําเนินโครงการ 

 
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว สามารถศึกษา

รายละเอียดเพ่ิมเติมตามตารางขางลางนี้ 
 

งบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมปศุสัตว 

(กรมปศุสัตวสามารถดําเนินการ
พิจารณาไดเอง) 

๑. งบประมาณ
รายจายประจําป 

- งาน/แผนงาน/โครงการท่ีขอใช
งบประมาณรายจายประจําป (ใช
แบบฟอรมท่ี ๑ และ/หรือ
แบบฟอรมท่ี ๒) 

- 

๒. เงินโอน
เปล่ียนแปลง
งบประมาณ 

- การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ี
เปนการจัดหาใหม (ใชแบบฟอรมท่ี 
๑) 
- การจางพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(ใชแบบฟอรมท่ี ๑) 

- การจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิมท่ี
ใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป (ใช
แบบฟอรมท่ี ๒) 
- การจัดหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเดิม (ใชแบบฟอรมท่ี ๑ และ/
หรือแบบฟอรมท่ี ๒) 
- งาน/แผนงาน/โครงการท่ีผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
ของ กษ. ในข้ันตอนการจัดตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป 
จะตองอยูภายใตกรอบท่ีไดรับความ
เห็นชอบ (ใชแบบฟอรมท่ี ๑ และ/



 

 

๔ 

งบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมปศุสัตว 

(กรมปศุสัตวสามารถดําเนินการ
พิจารณาไดเอง) 

หรือแบบฟอรมท่ี ๒ เปนไปตาม
งาน/แผนงาน/โครงการท่ีผานความ
เห็นชอบมาแลว) 

๓. การรับบริจาค
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

- - การรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรจากบุคคลภายนอก/
นิติบุคคล - บริษัท/ หางราน/
สมาคม/มูลนิธิ/องคกรภาครัฐ/
องคกรภาคเอกชน และอ่ืนๆ เปน
ตน (ใชแบบฟอรมท่ี ๓) 

 
  ๗. ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๕ ท่ีหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจะตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไว โดยเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีสอดคลองกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณ สามารถศึกษา
รายละเอียดปฏิทินการจัดหาฯ ตามตารางขางลางนี้ 
 
 
 



 

 

๕ 

ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑. จัดสงแบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรคร้ังที่ ๑ 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

             

๒. แจงใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดเตรียมแบบคํา
ขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๗ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

 

            

๓. จัดสงแบบคําขอฯ งบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๗ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

 
 

           

๔. ประชุมขอหารือแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร และเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๗ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
 

          

๕. ประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว พิจารณา
กลั่นกรองและรวบรวมสรุปผลเสนอตอ CIO กรมปศุสัตว
ลงนามเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

คณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร 
กรมปศุสัตว 

   

 

         



 

 

๖ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๖. รวบรวมและนําเสนอแบบคําของบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๗ ดาน ICT และเร่ืองอ่ืนๆ ของหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณา 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร กษ. 
    

 

        

๗. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนงาน/โครงการทีข่อตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๗ ดาน ICT ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และเร่ืองอ่ืนๆ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ     

 

        

๘. แจงผลการพิจารณาคําของบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๗ ดาน ICT ใหกรมปศุสัตวทราบและแจง
สํานักงบประมาณทราบในภาพรวมกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและแจงผลการใหความเห็นชอบแบบคําขอฯ 
การรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรคร้ังที่ ๑ (CIO 
กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามรับรอง) 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร กษ. 
     

 

       

๙. แจงผลการพิจารณาและใหความเห็นชอบใหกับ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว เพื่อดําเนินการตอไป 

ศูนยสารสนเทศ      
 

       

๑๐. ปรับแกไขรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๗ ใหเปนไปตามการพิจารณาของสํานัก
งบประมาณ และหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีใหความ

กรมปศุสัตว       
 

      



 

 

๗ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

เห็นชอบ และใหเปนไปตามเอกสารงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ 
๑๑. แจงใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดเตรียมแบบ
คําขอฯ กรณีใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ศูนยสารสนเทศ        
 

     

๑๒. จัดทํารายละเอียดเพื่อเขาชี้แจงงบประมาณตอคณะ
อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ศูนยสารสนเทศ        
 

     

๑๓. จัดสงแบบคําขอความเห็นชอบฯ กรณีใชเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป ๒๕๕๖ และการรับ
บริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรคร้ังที่ ๒ 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

       
 

     

๑๔. ประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว พิจารณา
กลั่นกรองและรวบรวมสรุปผลเสนอตอ CIO กรมปศุสัตว
ลงนามเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร 
กรมปศุสัตว 

        

 

    

๑๕. รวบรวมและนําเสนอแบบคําขอฯ กรณีใชเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป ๒๕๕๖ และการรับ
บริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรคร้ังที่ ๒ ของหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณา 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร กษ. 
        

 

    



 

 

๘ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑๖. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนงาน/โครงการจัดหาฯ กรณีใชเงิน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรืองบอ่ืนๆ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ         

 

    

๑๗. แจงผลการพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงาน/
โครงการฯ กรณีใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
และการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรคร้ังที่ ๒ (CIO 
กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามรับรอง) ใหกับกรม
ปศุสัตวและสํานักงบประมาณทราบ 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร กษ. 
         

 

   

๑๘. แจงผลการพิจารณาและใหความเห็นชอบใหกับ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว เพื่อดําเนินการตอไป 

ศูนยสารสนเทศ          
 

   

๑๙. ประชุมหนวยงานที่เก่ียวของดาน ICT เพื่อซักซอม
กอนการชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
และคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ          

 

   

๒๐. เขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และคณะอนุกรรมาธิการฯ 

CIO กรมปศุสัตว ศูนย
สารสนเทศ และหนวยงาน

สังกัดกรมปศุสัตวที่เก่ียวของ 
          

 

  

๒๑. รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรฯ ทุกกรณี ใหกับศูนยสารสนเทศ 

หนวยงานสังกัดกรม 
ปศุสัตว 

          
 

  



 

 

๙ 

แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๒๒. สรุปผลรายงานการดําเนินงานโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรในภาพรวมของกรมปศุสัตว เสนอตอ CIO 
กรมปศุสัตวลงนามกํากับ และเสนอตอคณะกรรมการ 
CIO ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง 
ICT ทราบ หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

ศูนยสารสนเทศ             

 

หมายเหตุ: ๑. ปฏิทินดังกลาวกําหนดใหสอดคลองกับกรอบปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณ และเปนไปตามกําหนดการของคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามความเหมาะสม 

   ๒. กรอบระยะเวลาดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
 



 

 

๑๐ 

  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
  ๑. เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยขอเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําปหรือการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (รายละเอียดตามภาพท่ี ๑) ดําเนินการดังนี้ 
      ข้ันตอนท่ี ๑ หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว จัดทําแบบคําขอความเห็นชอบ
โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร (ตัวจริงจํานวน ๒ ชุด) โดยพิจารณาแบบคําขอฯ ใหเปนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเบื้องตน แลวสงใหศูนยสารสนเทศรวบรวมและนําเสนอตอคณะทํางาน
พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวพิจารณากลั่นกรองแบบคําขอฯ ให
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด และรวบรวมสรุปผลเปนภาพรวมแบบคําของบประมาณรายจาย
ประจําปของกรมปศุสัตว หรือแบบคําขอฯ กรณีการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณนําเสนอตอ 
CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับและใหความเห็นชอบ 
      ข้ันตอนท่ี ๒ ศูนยสารสนเทศ จัดสงภาพรวมแบบคําของบประมาณรายจาย
ประจําปของกรมปศุสัตวใหฝายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณรวบรวมนําเสนอในท่ีประชุม แลวคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ กษ. 
พิจารณาบูรณาการงาน/แผนงาน/โครงการ ใหตอบสนองตอภารกิจของ กษ. และ/หรือยุทธศาสตร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และใหฝายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 
      สําหรับการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทางศูนยสารสนเทศ จัดสงแบบ
คําขอความเห็นชอบโครงการฯ ของกรมปศุสัตว ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของ กษ. นําเสนอ และใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวชี้แจงรายละเอียดและ
เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ ดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของ กษ. 
      ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเพ่ือเสนอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปหรืออนุมัติให
ดําเนินงานกรณีการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ 
สรุปผลรายงานและเสนองาน/แผนงาน/โครงการท่ีผานความเห็นชอบให CIO ของ กษ. ลงนาม
กํากับทายรายงานผลการพิจารณา และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามในหนังสือนําสง
พรอมแนบรายงานโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ท่ีผานการพิจารณาและไดรับ
ความเห็นชอบ และแจงผลการพิจารณาใหกรมปศุสัตวและสํานักงบประมาณทราบตอไป 
      ข้ันตอนท่ี ๔ ศูนยสารสนเทศ แจงผลการพิจารณาใหกับหนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตวทราบตอไป และเม่ือหนวยงานสังกัดปศุสัตวไดรับงบประมาณรายจายประจําปหรือเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดังกลาว จะตองดําเนินการใหแลว
เสร็จตามกําหนดพรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหศูนยสารสนเทศทราบ เพ่ือจะไดรวบรวมและ
สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 
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ภาพท่ี ๑  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว - เสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

   และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 

คณะกรรมการ CIO ของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัดทําแบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
เพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปหรือการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ โดยพิจารณาใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเบ้ืองตน  
(ตัวจริง จํานวน ๒ ชุด) 

พิจารณากลั่นกรองแบบคําขอฯ และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอ CIO กรม
ปศุสัตวลงนามกํากับ เพ่ือเสนอตอเลขานุการคณะกรรมการฯ ของ กษ. 

ตรวจสอบและรวบรวมแบบคําขอฯ ของสวนราชการใน
สังกัด กษ. และนําเสนอตอบอรดคณะกรรมการ CIO 

ของ กษ. เพ่ือพิจารณา 

พิจารณาบูรณาการและใหขอเสนอแนะตอคําขอ
งบประมาณฯ ของสวนราชการในสังกัด กษ. 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สรุปผลและเสนองาน/แผนงาน/โครงการตาม 
แบบคําขอฯ ท่ีผานความเห็นชอบ ให CIO ของ กษ. ลงนามกํากับ 
และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามในหนังสือนําสงพรอม
รายงานโครงการฯ ของ กษ. ใหสํานักงบประมาณทราบ และแจงผล

การพิจารณาใหสวนราชการในสังกัด กษ. ทราบ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รวบรวมและสรปุผลการพิจารณาแบบคําขอฯ ของสวนราชการใน
สังกัด กษ. และนําเสนอตอบอรดคณะกรรมการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอรของ กษ. เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ เพ่ือเสนอจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปหรืออนุมัติดําเนินการกรณีการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เลขานุการคณะกรรมการ CIO ของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรายงานผลการดําเนินงานให CIO กรมปศุสัตว และเสนอตอคณะกรรมการ CIO ของ กษ.  
และกระทรวง ICT ทราบ หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

กรณกีารใช
เงินโอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวทราบและดําเนินการตอไป 

ตรวจสอบและรวบรวมแบบคําขอฯ โดยใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดและนําเสนอ

ตอคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

คณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 



 

 

๑๒ 

      ๒. เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว (กรมปศุสัตว
สามารถพิจารณาดําเนินการไดเอง) โดยการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือการรับบริจาค
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รายละเอียดตามภาพท่ี ๒) ดําเนินการดังนี้ 

    ข้ันตอนท่ี ๑ หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว จัดทําแบบคําขอความเห็นชอบ
โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรหรือแบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (ตัวจริงจํานวน ๒ ชุด) โดยพิจารณาแบบคําขอฯ ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
เบื้องตน แลวสงใหศูนยสารสนเทศรวบรวมและนําเสนอตอคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวพิจารณากลั่นกรองแบบคําขอฯ ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
และรวบรวมสรุปผลนําเสนอตอ CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับและใหความเห็นชอบ 

    สําหรับการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร จะตองใหบุคคลภายนอก นิติบุคคล 
ประกอบไปดวย บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวาง
ประเทศ และอ่ืนๆ เปนตน แสดงความจํานงบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมกับสําเนาหนังสือแจง
ความประสงคการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริจาค จํานวน ๑ ฉบับ เพ่ือแสดงความ
อนุเคราะหในการบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรใหแกหนวยงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือเปน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากข้ึน หรือเพ่ือใชในการปฏิบัติงานทางราชการของกรมปศุ
สัตว (หนังสือแจงความประสงคการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรของผูบริจาคจะนําไปใช
ประกอบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินกรมปศุสัตวตอไป) 

    ข้ันตอนท่ี ๒ ศูนยสารสนเทศ จัดสงสรุปผลรายงานภาพรวมโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. รวบรวมและสรุปผลรายงาน งาน/แผนงาน/โครงการนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. พิจารณาเพ่ือทราบ CIO ของ กษ. ลงนาม
กํากับทายรายงานผลการพิจารณา และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามในหนังสือนําสง
พรอมแนบรายงานโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กษ. ท่ีผานการพิจารณา และแจงผล
การพิจารณาใหกรมปศุสัตวและสํานักงบประมาณทราบตอไป 

    ข้ันตอนท่ี ๓ ศูนยสารสนเทศ แจงผลการพิจารณาใหกับหนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตวทราบตอไป และเม่ือหนวยงานสังกัดปศุสัตวไดรับอนุมัติใหดําเนินการกรณีการใชเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดังกลาว จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตาม
กําหนดพรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหศูนยสารสนเทศทราบ เพ่ือจะไดรวบรวมและสรุป
รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบหลังสิ้นสุดปงบประมาณ สําหรับกรณีการ
รับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวนํารายงานสรุปผลไปประกอบการ
จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินกรมปศุสัตว และนําข้ึนทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรตอไป 
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ภาพท่ี ๒  ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว - เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี 

   สารสนเทศของกรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณาดําเนินการไดเอง) 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 

จัดทําแบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรกรณีการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และ
แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 

โดยพิจารณาใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเบ้ืองตน 
(ตัวจริง จํานวน ๒ ชุด) 

ตรวจสอบและรวบรวมแบบคําขอฯ โดยใหเปนไปตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนดและนําเสนอตอคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรายงานผลการดําเนินงานให CIO กรมปศุสัตว และเสนอตอ
คณะกรรมการ CIO ของ กษ. และกระทรวง ICT ทราบ หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

 

สรุปผลรายงานโครงการฯ ท่ีไดรับจากสวนราชการในสังกัด 

กษ. เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กษ. พิจารณาเพ่ือทราบ CIO ของ กษ. 
ลงนามกํากับทายรายงานผลการพิจารณา และปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณลงนามในหนังสือนําสงพรอมรายงาน
โครงการฯ ของ กษ. ใหสํานักงบประมาณทราบ และแจงผล

การพิจารณาใหสวนราชการในสังกัด กษ. ทราบ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ทราบและดําเนินการตอไป 

พิจารณากลั่นกรองแบบคําขอความเห็นชอบฯ โดยใหเปนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก 

CIO กรมปศุสัตว พรอมลงนามกํากับ เพ่ือนําเสนอตอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของ กษ. 
 

คณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 



 

 

๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบฟอรม: แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๔ 



 

 

๑๕ 

 
แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   
คําอธิบาย 

1. แบบเสนอการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม กรุณากรอกขอมูล ขอ 5. 
2. แบบเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม กรุณากรอกขอมูล ขอ 6. 

  
1. ช่ือโครงการ ______________________________________________________ 

1.1. ลักษณะโครงการ 
 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ/สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตามแผนแมบท ยุทธศาสตรท่ี_________________________ 
ตามนโยบายรัฐบาล 
 สอดคลองกับแผนแมบท/นโยบาย/หรือโครงการวิจัย ของหนวยงาน เรื่อง___________ 

_______________________________________________________________________ 
  การศึกษาวิจัย  จางท่ีปรึกษา  การวิจัยรวมของหนวยงาน 

1.2. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการทําวิจัย (หลักการและเหตุผล) 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 

1.3. เปาหมาย 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 

  
2. สวนราชการ  

2.1. ชื่อสวนราชการ  
 ___________________________________________________________________ 

2.2. ชื่อสถานท่ีตั้ง 
 ___________________________________________________________________ 

2.3. หัวหนาสวนราชการ (ระบุชื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป) 
 ___________________________________________________________________ 
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๑๖ 

2.4. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ-นามสกุล__________________________ตําแหนง_______________________ 
 โทรศัพท________________________ตอ________________________________ 
 โทรสาร_________________________อีเมล______________________________ 

2.5. หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 
 ____________________________________________________________________ 

2.6. แผนภูมิการแบงสวนราชการ 
 
 โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบรูปภาพประกอบ 

 
2.7. ระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรในปจจุบันท่ีสอดคลองกับระบบหรืออุปกรณท่ีขอจัดหา

ใหม (ถามี)                                     
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. ระบบงานปจจุบันรายละเอียดระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรเดิม 
 3.1. รายละเอียดระบบงาน (ระบบปฏิบัติการและท่ีใชอยูในปจจุบัน) 
 ชื่อระบบงาน______________________________________________________  
 3.2. โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ                                                                    
  

โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบรูปภาพประกอบ 
 
 3.3. บุคลากรดานระบบสารสนเทศ                                                                        

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 3.4. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 

๑๗ 

4. ระบบใหม 
 4.1. วัตถุประสงค 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 

 4.2. เปาหมาย 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 

 4.3. ความสอดคลองกับแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 4.4. ประเภทการขออนุมัติ 
 4.4.1. ลักษณะการขออนุมัติ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 4.4.2. การวิเคราะหออกแบบระบบ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 

5. แบบเสนอการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม 
 5.1.  รายละเอียดระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขออนุมัติ 
 

  
 5.2. โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณคอมพิวเตอร 
 
 โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบรูปภาพประกอบ 

  
 5.3. ระบบงานและปริมาณงานท่ีจะดําเนินการ                                                       
 5.3.1. ลักษณะงานและปริมาณงาน 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

รายการ รายละเอียด จํานวน 
ฮารดแวร 
เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server)   
เครื่องลูกขาย (Client, PC)   
เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา 
(Notebook) 

  

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

 

เครื่องพิมพ (Printer)   
เครื่องสํารองไฟ (UPS)   
อุปกรณอ่ืนๆ (ถามี)   
ซอฟตแวร 
ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) 

  

ระบบฐานขอมูล (Database)   
ชุดโปรแกรมสํานักงาน   
   



 

 

๑๙ 

 5.3.2.  ระบบงานและขอมูลนําเขา และการคํานวณเนื้อท่ีดิสก (Disk) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 5.4. บุคลากร      
   

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ 
   
   
   
   
   
 
 5.5. สถานท่ีติดตั้ง                                                                                                

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 5.6. คาใชจาย 
 5.6.1. วงเงินรวมท้ังสิ้น_____________________________บาท   
         (_______________________________________________) 
 5.6.2. แหลงเงิน 

 เงินงบประมาณ ป_______________________________ 
 เงินท่ีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป__________________ 
 เงินรายได_____________________________________ 
 เงินชวยเหลือ___________________________________ 
 เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ___________________________ 

 
  



 

 

๒๐ 

6.    แบบเสนอโครงการจางพัฒนาระบบสารสนเทศใหม 
 6.1.  รายละเอียดงบประมาณพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การพัฒนาระบบ_____________________________________________________ 
 
 

รายการ จํานวน คาใชจาย 
จํานวน (หนวย/

เดือน/ครั้ง) 
ราคารวม 

 1. คาซอฟตแวรและคาฮารดแวร (ถามี)     
 1) เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server)     
 2) เครื่องลูกขาย (Client, PC)     
 3) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)     
 4) ระบบฐานขอมูล (Database)     
 5) อ่ืนๆ (ถามี)     
 รวมซอฟตแวรและคาฮารดแวร     
 2. คาจางบุคคลากรท่ีปรึกษาในการปฏิบัติ

โครงการ 
    

 1) ผูจัดการโครงการ     
 2) นักวิเคราะหระบบอาวุโส     
 3) นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร     
 4) วิศวกรระบบคอมพิวเตอร     
 5) ผูประสานงานโครงการ     
 6) อ่ืนๆ (ถามี)     
 รวมคาจางบุคคลากรท่ีปรึกษาในการปฏิบัติ

โครงการ 
    

 3. คาเดินทางและคาสํารองท่ีพัก     
 4. คาฝกอบรมการใชงานระบบ     
 1) หลักสูตรผูดูแลระบบ     
 2) หลักสูตรผูใชงานระบบ     
 3) หลักสูตรอ่ืนๆ (ถามี)     
 รวมคาฝกอบรมการใชงานระบบ     
 5. คาเอกสาร คาวัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณอ่ืนๆ 

ท่ีจําเปน 
    

 6. คาใชจายอ่ืนๆ (ถามี)     
      
 รวมคาใชจายการพัฒนาระบบท้ังสิ้น     

  

 



 

 

๒๑ 

 6.2. การเบิกจายเงิน 
1. งวดท่ี 1 ____________________________________________________ 
2. งวดท่ี 2 ____________________________________________________ 
3. งวดท่ี ______________________________________________________  

 6.3. กําหนดอัตราคาปรับการจาง 
  
 ระบุเนื้อหาขอความ หรือตามหนังสือสัญญาจางพัฒนา 
  
 6.4. การสงมอบ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 วันเริ่มโครงการ_____________________วันสิ้นสุดโครงการ______________________ 
  
 แผนการดําเนินงาน 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 

8. ระบบโครงขาย แผนงานในอนาคต 
                                                           

โปรดระบุรายละเอียด หรือแนบรูปภาพประกอบ 
 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1. ประโยชนตอองคกร 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

 9.2. ประโยชนตอประชาชน 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
  

 
ผูรายงาน________________________________ 

    (_____________________________) 
ตําแหนง_________________________________ 

  วันท่ี____________________________________ 
 
 

ผูรับรอง_________________________________ 
(________________________________) 

ตําแหนง          ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
 วันท่ี____________________________________ 
 
  

ผูรับรองรายงาน___________________________ 
(__________________________) 

ตําแหนง             ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันท่ี____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๓ 

 
แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรทดแทน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
1. ช่ือโครงการ_________________________________________________________ 
2. สวนราชการ  

2.1. ชื่อสวนราชการ 
  ________________________________________________________________ 

2.2. ชื่อผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)   
  ________________________________________________________________ 
3. หนวยงานผูเสนอขอโครงการและผูรับผิดชอบโครงการ  
 3.1. หนวยงานผูเสนอขอโครงการ 
  ________________________________________________________________ 

3.2. ผูรับผิดชอบโครงการ 
      ชื่อ-นามสกุล_______________________ตําแหนง_________________________ 

 โทรศัพท______________________ตอ_________________________ 
 โทรสาร_______________________อีเมล_______________________ 

4. คาใชจาย 
 4.1. วงเงินรวมท้ังสิ้น______________________________บาท   
     (____________________________________________) 
 4.2. แหลงเงิน 

 เงินงบประมาณป____________________________________ 
 เงินท่ีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป_______________________ 
 เงินรายได_________________________________________ 
 เงินชวยเหลือ_______________________________________ 
 เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ_______________________________ 

5. การจัดหา 
  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ/สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ตามแผนแมบท ยุทธศาสตรท่ี______________________ตามนโยบายรัฐบาล 
 สอดคลองกับแผนแมบท/นโยบาย/หรือโครงการวิจัย ของหนวยงานเรื่อง______________ 

____________________________________________________________________ 
 การศึกษาวิจัย   จางท่ีปรึกษา   การวิจัยรวมของหนวยงาน 

 
 

ICT02 



 

 

๒๔ 

6. เหตุผล ความจําเปนท่ีตองจัดหาอุปกรณ ครั้งนี้ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1. ประโยชนตอองคกร 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7.2. ประโยชนตอประชาชน      

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕ 

8. รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีขอจัดหา 

 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย/ชุด (บาท) ราคารวม (บาท) สถานท่ีตั้งอุปกรณ 

1 เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server)     

2 เครื่องลูกขาย (Client, PC)     

3 อุปกรณเครือขาย (Network)     

4 เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server)     

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)     

6 ระบบฐานขอมูล (Database)     

7 อ่ืนๆ (ถามี)     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 

 

๒๖ 

9. ระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีอยูปจจุบันของหนวยงานท่ีติดตั้ง ตามขอ 8 

 
 

0

ลําดับ 1รายการ 2หนวยงาน/กอง/สํานัก/ศูนย/สถาบัน 3หมายเลขครุภัณฑ 4อายุการใชงาน (ป) 

1 เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server)    

2 เครื่องลูกขาย (Client, PC)    

3 อุปกรณเครือขาย (Network)    

4 เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server)    

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)    

6 ระบบฐานขอมูล (Database)    

7 อ่ืนๆ (ถามี)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๗ 

10. บุคลากรผูใชงานคอมพิวเตอรท่ีมีอยูปจจุบันของหนวยงานท่ีเสนอขอโครงการตามขอ 3.1 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
ผูรายงาน________________________________ 

    (_____________________________) 
ตําแหนง_________________________________ 

  วันท่ี____________________________________ 
 
 

ผูรับรอง_________________________________ 
(________________________________) 

ตําแหนง          ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
 วันท่ี____________________________________ 
 
  

ผูรับรองรายงาน___________________________ 
(__________________________) 

ตําแหนง             ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันท่ี____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๘ 

 
แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

1.  สวนราชการ 
    1.1 ชื่อสวนราชการ________________________________________________________ 
    1.2 ชื่อผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ______________________________________ 
    1.3 ชื่อผูรับผิดชอบ 1. ____________________ ตําแหนง_________________________ 
  โทรศัพท_________________________ 

 โทรสาร_________________________  
2. ____________________ ตําแหนง_________________________ 

 โทรศัพท_________________________ 
 โทรสาร_________________________   
 

2.  รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีจะรับบริจาค 
 

รายละเอียด หนวย
นับ 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

สถานท่ีตั้ง
อุปกรณ รายการ จํานวน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

รวมเปนเงินท้ังส้ิน     
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๒๙ 

3.  ระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีอยูปจจุบันของหนวยงานท่ีติดตั้งตามขอ 2. 

 
หนวยงาน รายการอุปกรณ จํานวน อายุการใชงาน (ป) 

        

        

        

        

        

 
4. วัตถุประสงคของการนําไปใชและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
ผูรายงาน________________________________ 

    (_____________________________) 
ตําแหนง_________________________________ 

  วันท่ี____________________________________ 
 
 

ผูรับรอง_________________________________ 
(________________________________) 

ตําแหนง          ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
 วันท่ี____________________________________ 
 
  

ผูรับรองรายงาน___________________________ 
(__________________________) 

ตําแหนง             ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันท่ี____________________________________ 

 
 
 



 

 

๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
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เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 
 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที ่1  ราคา 120,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วย 
CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB 
และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกว่า มีความเร็วรอบไม่น้อย 

กว่า 7,200 รอบต่อนาที และมีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย    
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 

 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2     ราคา 320,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.66 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB 

และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 

10,000 รอบต่อนาที และมคีวามจุไม่น้อยกว่า 300 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย 
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 
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3. ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  แบบที่ 1  ราคา 370,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวน

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และ Fiber Channel จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มีระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับ

ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้ 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบตาม

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต้ังได้เต็มตู้ 
 
4. ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  แบบที่ 2  ราคา 620,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง  
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวน

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และ Fiber Channel จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย   
- มีระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap เพียงพอสําหรับติดต้ัง

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้  
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบ

ตามจํานวนเครื่องที่สามารถติดต้ังได้เต็มตู้ 
 
5. แผงวงจรเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนดิ  Blade สําหรบัตู้ Enclosure/Chassis  แบบที่ 1  

ราคา 150,000  บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย  
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB 

ต่อ Processor และมีความเรว็บัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz  
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มี

ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย 

- สนับสนนุการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้ 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย    
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 
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6. แผงวงจรเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 
ราคา  410,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 18 MB 

ต่อ Processor และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,333 MHz 
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มี

ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จาํนวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย 

- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า  แบบ Virtual Media ได้ 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย     
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 

 
7. เครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  ราคา 15,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 

หน่วย 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีม่ีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid 

State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 

หนว่ย 
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8. เครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิว้)  ราคา  26,000  บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่

น้อยกว่า 2.5 GHz และมคีวามเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 
จํานวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 

หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 

หน่วย 
 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  ราคา  31,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 
หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จํานวน 1 

หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรบังานสํานักงาน แบบที่ 1 *   ราคา 8,500  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเรว็สัญญาณนาฬกิาไม่น้อยกว่า 1.6 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Mbps หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b, g) 

 
 
 
 



 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
 

11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรบังานสํานักงาน แบบที่ 2 *   ราคา 19,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) ที่มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่

น้อยกว่า 2.2 GHz และมคีวามเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 
จํานวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรบังานประมวลผล *    ราคา  27,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 2.0 GHz และรองรับหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

 
13. อุปกรณ์สาํหรบัจัดเก็บข้อมลูแบบภายนอก (External Storage)     ราคา 510,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ 

SAN (Storage Area Network) ได้  
- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ที่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB 

และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที จํานวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 
- สามารถติดต้ัง Hard Disk ได้สูงสุด 60 หนว่ย 
- สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5 
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14. ค่าเช่าระบบจดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1   ราคา  10,000  บาท/เดือน 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 5 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 
15. ค่าเช่าระบบจดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2    ราคา  20,000  บาท/เดือน 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 10 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 
16. ค่าเช่าระบบจดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย  แบบที่ 3    ราคา  30,000  บาท/เดือน 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 15 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
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17. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย   แบบที่ 1    ราคา 50,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) 

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices 
ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-
1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure 
Shell (SSH) ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-
2552) เป็นต้น 

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรอื 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

 
18. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2   ราคา   300,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) 

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices 
ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 5 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จดัเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-
1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure 
Shell (SSH) ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ทีไ่ด้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-
2552) เป็นต้น  

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรอื 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps 
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19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย  แบบที่ 3   ราคา  600,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) 

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices 
ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-
1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure 
Shell (SSH) ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ทีไ่ด้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-
2552) เป็นต้น 

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรอื 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 eps 
 
20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 4.  ราคา  900,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) 

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices 
ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-
1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure 
Shell (SSH) ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น 
มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2552) เป็นต้น 

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรอื 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 40,000 eps 
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21. อุปกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall)    แบบที่  1    ราคา  300,000  บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม่น้อยกว่า 250 Mbps 
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยดังนี้  Syn Flood, UDP Flood, 

ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS and DDoS, Teardrop 
Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้น ได้ 

- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ 
Port Address Translation (PAT) ได้ 

- สามารถ Routing แบบ Static, Source based Routing, Policy based Routing, Dynamic Routing 
ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
22. อุปกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall)   แบบที่  2    ราคา  720,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม่น้อยกว่า 1 Gbps 
- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อยา่งน้อยดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, 

ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS and DDoS, Teardrop 
Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้ 

- สามารถทําการกําหนด  IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) 
และ Port Address Translation (PAT) ได้ 

- สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได้  
- สามารถ Routing แบบ Static, Source based Routing, Policy based Routing, Dynamic Routing 

ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรอื Hot Swap   
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
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23. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1  ราคา 440,000  บาท  
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ Signature matching, Protocol 

/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm, 
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DOS, 
DDOS 

- สามารถทํางานได้อย่างน้อย 1 segments ใน IPS mode  
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย่างน้อย 200 Mbps  
- สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส่ง

ข้อมูลได้ตามปกติ เมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหา 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
24. อุปกรณ์ป้องกนัและตรวจจบัการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2  ราคา  1,400,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถทํางานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า   
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ Signature matching, Protocol 

/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm, 
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DoS, 
DDoS 

- สามารถทํางานได้อย่างน้อย 3 segments ใน IPS mode  
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย่างน้อย 1 Gbps  
- สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส่ง

ข้อมูลได้ตามปกติ เมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหา 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- มี Power Supply จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด โดยสามารถถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Swap ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
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25. อุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุกเว็บไซต์  (Web Application Firewall)      ราคา    640,000   บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ทําหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ

ติดต้ังในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้ 
- มีจุดเชื่อมต่อ Network แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 3 Ports 
- รองรับการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างน้อย 3,000 HTTP ต่อวินาที หรือ 3,000 Transactions ต่อวินาที 

หรือ 20 Mbps หรือดีกว่า 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง Web Base หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Web Application 

บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได้  
- อุปกรณ์ที่นําเสนอจะต้องสามารถทํางานแบบ In-Line (Bridge) หรือ Transparent และ Span-

mode (Monitor) สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย 
- มีความสามารถในการทํางานและปกป้อง Web Application ต่างๆ ได้ โดยรองรับ HTTP และ 

HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย  
- สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณ์ภายนอกได้ 
- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้ 
- Cross-site Scripting 
- Cookie Poisoning 
- Buffer Overflow 
- SQL infection 

- สามารถทํารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
26. อุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุกจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(e-Mail Security)   ราคา  300,000   บาท     

คุณลักษณะพืน้ฐาน  
- เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 Ports 
- สามารถทํางานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 บัญชีผู้ใช้งาน 
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ Secure Shell (SSH) หรือดีกว่า 
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
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27. ตู้สําหรบัจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

100 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 
- มีช่องเสยีบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
- มีพัดลมสําหรบัระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

 
28. ตู้สําหรบัจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมสําหรบัระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

 
29. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 16  ช่อง    ราคา 2,400 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
30. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง   แบบที่ 1   ราคา 7,500 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  แบบที่ 2   ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 
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32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง   ราคา 160,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
33. เครื่องพิมพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแครส่ั้น    ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 10 นิ้ว 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อ

วินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า 
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
 

34. เครื่องพิมพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว     ราคา  23,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 
- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 15 นิ้ว 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อ

วินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว 
- มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า 
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35. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)    ราคา  4,300 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพ์สไีม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 
36. เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาท)ี     ราคา 3,600 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

 
37. เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาท)ี    ราคา 8,400 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 
38. เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี ราคา 13,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
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39. เครื่องพิมพช์นดิเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ่1 (33 หน้า/นาท)ี  ราคา 21,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 
40. เครื่องพิมพช์นดิเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ่2 (40 หน้า/นาท)ี  ราคา 41,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น 

 
41. เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ Network   ราคา  19,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
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42. เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)      ราคา  5,400 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาํเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 
43. เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี     ราคา  24,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มี  Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 
44. สแกนเนอร์ สาํหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา  3,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
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45. สแกนเนอร์ สาํหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 1 ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 
46. สแกนเนอร์ สาํหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 2     ราคา   31,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)  
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 25 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 
47. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว    ราคา  3,100  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel  
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

 
48. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว     ราคา  3,700  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600 X 900 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

 
49. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว    ราคา 5,500 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

 
50. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA       ราคา  1,800 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
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51. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA       ราคา 5,500 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 
52. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA       ราคา 21,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA และ 1,200 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

 
53. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA      ราคา 36,500 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA และ 2,100 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

 
54. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)     ราคา 245,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA และ 8,000 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-1% หรือดีกว่า 
- สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 8 นาที 

 
55. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง ราคา  3,800  บาท 
 
56. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง 

ราคา 20,000 บาท 
 

57. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง ราคา 10,000  บาท 
 

58. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

59. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป  

 



 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
 

หมายเหต ุ * ลักษณะการใชง้านของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน   

ลักษณะการใชง้าน 
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป 
1.2 งานเอกสารในสํานักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น 
1.3 งานบันทึก สํารอง และสืบคน้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงทั่วไป 
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมลูผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น 
1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษ

เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 
 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่ 1 (Computing) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 

สําหรับงานประมวลผล 
ลักษณะการใชง้าน 
2.1 งานคํานวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 
2.3 งานด้านการคํานวณ และสรา้งแบบจําลองสําหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
2.5 งานสร้างแบบจําลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ คํานวณ และออกแบบการทํางานด้านวิศวกรรม 
2.6 งานสร้างแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์ 
2.7 งานสร้างแบบจําลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย ์
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 
2.9 งานอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคํานวณอย่างชัดเจน 

 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (ผลิตสื่อประสม (Multimedia)) หรือเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล   
ลักษณะการใช้งาน 
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิกส์ เช่น การจัดหน้า

เอกสารสําหรับงานพิมพ์ การจัดทําโปสเตอร์ เป็นต้น  
3.2 งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video) 
3.3 งานเข้าหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง หรือ แฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ 
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content) 
3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia)  
3.6 งานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน 



 

 

๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
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ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2555 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนอตั้ง
งบประมาณปี พ.ศ.2556 กรณีนอกเหนือจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT 

 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก เกษตร1      ราคา 2,000,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) มีโครงสร้างเป็นลักษณะ Modular Chassis มีจ านวน Slot ไม่น้อยกว่า 4  
2) มีขนาด Switching Fabric ไม่น้อยกว่า 400 Gbps 
3) มีค่า Throughput ไม่น้อยกว่า 280 Mpps 
4) มีแผงวงจรควบคุม Supervisor หรือ Management Processor หรืออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่ลักษณะเดียวกัน

จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 แผงวงจร และสามารถเพ่ิมอีกอย่างน้อย 1 
5) สามารถจัดเก็บ Log File และ Configuration ได้  
6) มีหน่วยจ่ายไฟส ารอง (Redundancy) AC Power Supply แบบ Internal และ Hot-Swappable  
7) รองรับ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet  
8) มี Port  แบบ 1000 BaseSX จ านวน ไม่น้อยกว่า 48 ports  
9) สามารถติดตั้งใน Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้ 
10) สามารถท า Port Aggregations  
11) สนับสนุนการท างานตามมาตรฐาน IEEE802.1w, IEEE802.1s, PVST 
12) สามารถท า IPV4 routing protocol  
13) สามารถท า IPV6 routing protocol  
14) สามารถให้บริการ VLAN Stacking ได ้
15) สามารถก าหนดการป้องกัน DoS Attack ได ้
16) สามารถก าหนดการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลด้วย Access Control List (ACL)  ได ้

17)  ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC, UL เป็นอย่างน้อย 
 

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก เกษตร2  ราคา 1,550,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เป็นอุปกรณ์ Switch ที่รองรับพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ SEP+ จ านวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต  
2) ติดตั้งโมดูล 10 Gbps Ethernet ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
3) ติดตั้งโมดูล Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 10 พอร์ต 
4) รองรับการติดตั้งพอร์ต 40 Gigabit Ethernet ชนิด QSEP+ ได้ไม่น้อยกว่า 4  
5) ต้องรองรับจ านวน VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4096 VLANs 
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6) ต้องรองรับ MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 128,000 address 
7) รองรับ IPv4 Routers ไม่น้อยกว่า 16,000 entries 
8) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 1.28 Tbps 
9) รองรับการท า Traffic Queues  
10) สนับสนุน Jumbo Frame ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 9,200 bytes 
11) รองรับการรับส่งข้อมูลด้วย IPv4 และ IPv6 ได ้
12) มี Power Supply รองรับการท า Hot- Swap Power Supply 

 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก เกษตร3        ราคา 1,000,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เป็นอุปกรณ์ Switch แบบ Stackable  
2) Ethernet แบบ 10/100/1000 BaseT แบบ RJ-45 จ านวนไม่น้อยกว่า 44 พอร์ต 
3) Rate ได้พร้อม ๆ กัน และมีพอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
4) สามารถรองรับการติดตั้ง Module Gigabit GBIC หรือ Gigabit SEP ได้ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
5) ต้องรองรับจ านวน VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 1024 VLAN พร้อมกัน (Active VLAN) โดยสนบัสนุน VLAN 

tag ไม่น้อยกว่า 4096 tag 
6) ต้องรองรับ MAC  Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000 address 
7) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 176 Gbps ต่อเครื่อง และมีForwarding Rate ไม่น้อยกว่า 132 

Mpps 
8) รองรับการท า Traffic Queues ไม่น้อยกว่า 4 Queues  ต่อพอร์ต และมี Packet Buffer Memory 

อย่างน้อย 1 GB 
9) สนับสนุน Jumbo Frame ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 9,200 bytes 
10) รองรับการท า Stacking  
11) มี Power Supply รองรับ redundant power supply 

 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณประสิทธิภาพสูง  ราคา 50,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ต้องติดตั้งบน RACK มาตรฐาน 19 นิ้วได้ 
2) มี Port แบบ 10/100 Base-TX จ านวนไม่น้อยกว่า 44  
3) มีช่องส าหรับติดตั้ง Port แบบ SFP ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
4) ติดต้ังPort แบบ 1000 base SX ไม่น้อยกว่า 2 port 
5) มี Switch capacity ไม่น้อยกว่า 16.8 Gbps มีค่า Forwarding ไม่น้อยกว่า 12Mpps 
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6) รองรับ Jumbo Frame ขนาด 9000 ไบต์ต่อ Package หรือมากกว่าได้ 
7) รองรับ  MAC Address ไม่น้อยกว่า 16,000 Address 
8) รองรับการท างาน  IGMP snooping V1,V2,V3 ได้เป็นอย่างน้อย 
9) รองรับ 8 Hardware Queues  QoS management 
10) สามารถจัด Priority แบบ WFQ หรือ WRR ได้อย่างน้อย 
11) รองรับ Routed Protocol อย่างน้อย RIP-2 และ VRRP ได้เป็นอย่างน้อย 
12) สามารถบริหารอุปกรณ์โดย SNMP V3 , Telnet,  HTTPS,  SSH v2  และ ผ่าน console port 

 
5. อุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบเครือข่าย (Network Access Control)  

ราคา 2,690,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็น Appliance ที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะส าหรับท าเป็นอุปกรณ์
ตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยและการบุกรุกระบบเครือข่ายและสามารถติดตั้งในตู้อุปกรณ์ (Rack) ได้ 

2) สามารถรองรับการท างานเป็นระบบ IPS (Intrusion Prevention System) 
3) ต้องรองรับ ผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 2,500 อุปกรณ/์ผู้ใช้งาน 
4) มีช่องสัญญาณแบบ 1000 BaseT ไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ โดยทุกช่องสัญญาณ สามารถท าหน้าที่

ได้ทั้งการตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย  และป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกัน  และ
ทุกช่องสัญญาณต้องสามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.1q 

5) สามารถรองรับการท างานเป็น cluster แบบ Active/Standby ได ้
6) สามารถตรวจสอบและป้องกัน ARP Spoofing ได้ 
7) สามารถตรวจสอบการโจมตีของ Computer Virus หรือ Worm ทาง Network แล้วหยุดการโจมตีได้ 

โดยไม่จ าเป็นต้องมีการ Update Virus/Worm signature 
8) สามารถท างานร่วมกับ 802.12x ได้ 
9) สามารถท างานโดยไม่ต้องมี Software ติดตั้งที่เครื่อง computer ของผู้ใช้งานที่ต้องการจะป้องกัน 
10) สามารถท า Connection Blocking โดยการ Reset Network Connection หรือวิธีอ่ืนที่ดีกว่า 
11) รองรับการสั่งการให้ Network Switch ท าการสั่ง Shutdown Port ของอุปกรณ์ได้  เมื่อมีการตรวจ

พบจุดบกพร่อง 
12) สามารถรองรับการก าหนด Policy การใช้งานของเครื่อง Client ได้ 
13) สามารถรองรับการสร้าง Virtual Firewall ได ้
14) สามารถตรวจสอบ User Account ของผู้ใช้ระบบ Microsoft Active Directory หรือ  LDAP ได้ 
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15) สามารถเชื่อมต่อและตรวจสอบ สถานะในการ Authentication ของเครื่อง Client ที่ต้องการจะ
ป้องกัน 

16) ต้องรองรับการบริหารจัดการในรูปแบบ GUI และ SSH 
17) สามารถแสดงรายงานในรูปแบบ PDF และ HTML ได้ 
18) สามารถตรวจสอบการเข้าใช้เครือข่ายจาก User หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตรวจจับแล้วพบว่าผิด 

Policy ของระบบได้แบบ Real time ผ่านทาง User Interface ของระบบโดยไม่ต้องสร้าง Policy 
ใหม่ 

19) ต้องสามารถส่ง (Redirect) Browser ของผู้ใช้ระบบเครือข่ายไปยังหน้าแจ้งข้อมูลส าหรับแต่ละ 
Policy หรือ Event 

20) สามารถรองรับโปรแกรมการจัดการที่เป็นลิขสิทธิ์เดียวกันกับอุปกรณ์ตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยและ
ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายที่เสนอโดยมีความสามารถในการจัดการดังต่อไปนี้ 

 สามารถส่งผ่านค าเตือน Alert ในรูปแบบ e-mail และผ่านโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย 
Enterprise SNMP Management ในรูปแบบ SNMP traps ได้ 

 สามารถแสดงและก าหนดรูปแบบการใช้งานแบบต่างๆ ในลักษณะ GUI-Graphic User 
Interface 

 เป็นชุดโปรแกรมท่ีท างานบนพ้ืนฐานภาษา Java หรือภาษา อื่น ๆ ที่สามารถรองรับการ
ท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ได้เป็นอย่างน้อย 

21) มี Internal CD-Rom Drive อย่างน้อย 1 ชุด และมี Interface แบบ USB อย่างน้อย 2 พอร์ต 
22) มีประสิทธิภาพในการตรวจจับไม่น้อยกว่า 2 Gbps 
a. อุปกรณ์จะต้องสามารถท างานได้ในแบบ Agentless เป็นอย่างน้อย โดยสามารถท าการ Allow, Deny 

Traffic ต่าง ๆ ตาม Source IP/Port, Destination IP/Port และท า  HTTP Redirection เพ่ือให้ง่าย
ต่อการติดตั้ง และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 
6. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด SAN ราคา 1,800,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) รองรับการท างานของโครงข่ายที่มีสถาปัตยกรรมแบบ SAN Technology ได้ 
2) มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เป็นแบบ fiber channel interface ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Gbps 

ต่อ Port อย่างน้อย 4 Ports 
3) มีอุปกรณ์ควบคุมหน่วยเก็บข้อมูล (controller) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ที่สามารถท างานร่วมกันและ

ทดแทนกันได้ทันทีเม่ือตัวใดตัวหนึ่งเสีย และรองรับการท า RAID level 0, 1, 1+0 หรือ 0+1, 5 และ 
6 เป็นอย่างน้อย 
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4) มี hard disk แบบ Fiber channel หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB และมีความเร็ว
ในการหมุนรอบ ไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที (RPM) เป็นอย่างน้อย โดยมีจ านวนจุรวมไม่น้อยกว่า 
6 TB (ก่อน Format) 

5) มี cache ทั้งหมดรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
6) สนับสนุนการอัพเดท firmware โดยไม่ต้องหยุดระบบ 
7) Power supply และพัดลมระบายอากาศ จ านวน 2 ชุด ท างานแบบ hot pluggable หรือ Hot 

Swap และ redundant เป็นอย่างน้อย 
8) สามารถรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับ server ทีม่ี operating system ดังต่อไปนี้ได้ 

เป็นอย่างน้อย คือ Microsoft windows Server, Linux, IBM-AIX, VMware และ Solaris 
9) มี software ส าหรับท าส าเนาข้อมูลภายในระบบของ Controller แบบ Snapshot ได้เป็นอย่างน้อย 

 
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณส าหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAN     ราคา  4,000,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับ Server รวมถึงอุปกรณ์ Storage จ านวนไม่น้อยกว่า 32 พอร์ต และ

สามารถเพ่ิมขยายได้ไม่น้อยกว่า 40 พอร์ต 
2) พอร์ต Fiber Channel Interface เชื่อมต่อได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 Gbps 
3) พอร์ต Fiber Channel Interface สนับสนุนการท างานแบบ E_Port, F_Port, EX_Port และ FL 

Port ได้เป็นอย่างน้อย 
4) พอร์ต Fiber Channel Interface สามารถท างานแบบ Auto-sensing 8, 4, 2, 1 Gbps ได ้

เป็นอย่างน้อย 
5) รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Fabric ได้เป็นอย่างน้อย 
6) อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ Short-wave และแบบ Long-wave ผ่าน GBIC (Gigabit 

Interface Converter) Slot แบบ SFP หรือดีกว่าได้ 
7) รองรับการเชื่อมต่อ SAN ได้ทั้ง UNIX-based server และ Intel-based server 
8) รองรับการ Cascade กันระหว่างตัว Switch ได้ 
9) สนับสนุนการท างานแบบ Inter-Switch Link (ISL) Trunking ได้เป็นอย่างน้อย 
10) สนับสนุนการท างานแบบ Hot Code Activation ได้เป็นอย่างน้อย 
11) สามารถรองรับการจัดการผ่าน Web browser ได้เป็นอย่างน้อย 
12) ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC หรือ UL เป็นอย่างน้อย 
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8. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS     ราคา 690,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk )  แต่ละหน่วยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  2 Tb ชนิด SATA II มี
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า  7,200 RPM ซึ่งมีความจุโดยรวมไม่น้อยกว่า 10 TB 

2) สามารถรองรับการท างานแบบ RAID 0,1,5,6  
3) มีหน่วยประมวลผล (Processors) แบบ Xeon QuadCore Processors และสามารถขยายเป็น Dual 

Processors ได้ 
4) อุปกรณ์ที่เสนอต้องสามารถติดตั้ง Hot Swap Drive แบบ SATA II หรือ SAS ได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 
5) สนับสนุนการท างานบนระบบปฎิบัติการ Windows NT/2000/2003, Unix, MAC Networks ได ้
6) มีหน่วยความจ ารวมไม่ต่ ากว่า 6 GB  
7) มี Power Supply แบบ Redundant Hot-Swappable 
8) ได้รับมาตราฐาน FCC  
9) มี MTBF ที่ 1,200,000 ชั่วโมง 
10) สามารถท าการเชื่อมต่อด้วย iSCSI Interfaces  
11) ต้องสามารถติดตั้งในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้วได้ 

 

9. เครื่องส ารองข้อมูลชนิดแขนกล   ราคา 400,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) มีเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบเทป (Tape drive) ชนิด  LTO-4 หรือดีกว่า รองรับการเชื่อมต่อ
ผ่านเทคโนโลยี Fiber Channel (FC) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

2) มีจ านวนช่องส าหรับใส่เทปบันทึกข้อมูล (Number of Cartridge) ไม่น้อยกว่า 20 ช่อง 
3) มีตลับเทปส าหรับบันทึกข้อมูล (Data Cartridge) ชนิดเดียวกับ Tape drive ที่เสนอ จ านวนไม่น้อย

กว่า 20 ตลับ ส าหรับท าความสะอาดหัวเทป (Cleaning Cartridge) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ตลับ 
 

10. เครื่องส ารองข้อมูล  ราคา 35,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดใช้ม้วนเทป แบบ External Tape Drive 
2) ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบเทป DAT Format ขนาดไม่น้อย 160GB 
3) สามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบส ารองข้อมูล (Backup 

Server) ได้ โดยใช้การเชื่อมต่อ แบบ SAS หรือ USB ได้ 
4) ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FCC หรือ UL เป็นอย่างน้อย 
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11. เครื่องแม่ข่าย ชนิด RISC  ราคา    4,000,000     บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 12 MB 
ต่อ Processor และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,333 MHz 

3) แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มี

ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย 

6) สนับสนุนการท างาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1 
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 1,000 Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
8) สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device แบบ Virtual Media ได้ 
9) มีอุปกรณ์ Host Bus Adapter (HBA) แบบ Utra320 SCSI จ านวน 1 พอร์ต 

 
12. เครื่องสแกนเนอร์ส าหรับระบบประมวลผล OCR/ICR ขนาด A4       ราคา 100,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) สามารถ Scan ได้ทั้งสีและขาวด าที่กระดาษขนาด A4 
2) มีความเร็วในการ Scan กระดาษขาว-ด า ที่ 30 PPM / Simplex และ มีความเร็วในการ Scan  
3) กระดาษขาว-ด า ที่ 60 IPM / Duplex. 
4) มีความเร็วในการ Scan กระดาษสี ที่ 10 PPM / 150 DPI/Simplex  มีความเร็วในการ Scan 

กระดาษสี ที่ 18 IPM / 150 DPI/Duplex. 
5) มี Optical resolution ที่ 600 DPI. 
6) มีระบบ Interface เป็นแบบ USB 2.0 และ 50 Pin Dual port SCSI III 

 
13. ระบบส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20KVA  ราคา 1,000,000  บาท 

1) คุณสมบัติของเครื่อง UPS 
           2.1 คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

                (1)  คุณสมบัติด้านขาเข้า (Input) 
           - Number of Phases : 3Ph+N+PE 
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           - แรงดันไฟฟ้า (Wide Voltage Range)  
               ที่ Full load :  380/400/415 Vac -15% , + 27% 
  ที่ โหลด 64 % : 380/400/415 Vac -45% , + 27% 
  ที่ โหลด 42 % : 380/400/415 Vac -64% ,  + 27%  

- ความถี่ 50 หรือ 60 Hz  + 10% หรือดีกว่า 
-  ต้องมีการรองรับการป้องกันสัญญาณรบกวนขาเข้า (Active Hamonic correction / Input 
Current THD) ≤ 4 % 

(2)  คุณสมบัติด้านขาออก (Output) 
- Number of Phases : 3Ph+N+PE 
- แรงดันไฟฟ้าขาออก 380/400/415 Vac  < 1% (ที่   100 % linear load) ทั้งในสภาวะปกติ

และสภาวะส ารองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
- ความถี่ 50 หรือ 60 Hz + 0.01% (Free running) 
- ต้องมีการรองรับการป้องกันสัญญาณรบกวน (Voltage Hamonic Distorsion) < 3 % 

(rated Linear Load) 
- Overall Efficiency ที่ 100% Load On-line mode 
   ต้องไม่น้อยกว่า 92 % 

2.2 คุณสมบัติทั่วไปของ UPS 
- ต้องสามารถทน Overload ที่ 125% ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาท ีที่ 150% ได้ไม่น้อยกว่า 1 นาท ี

- สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย  
2) คุณสมบัติของแบตเตอรี่ 

- ชุดแบตเตอรี่เป็นแบบ Sealed Lead Acid, Maintenance Free 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, UL หรือ JIS 

3) มีชั้นวางแบตเตอรี่ (Battery Rack) 
 



 

 

๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
หลักเกณฑและแนวทางการจางที่ปรึกษาสําหรับแผนงาน/

โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 
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(ร่าง) 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างท่ีปรึกษาส าหรับ แผนงาน/โครงการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับปรุงล่าสุด เมือ่ 13 มีนาคม 2555 
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ค าน า 
 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท า
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาส าหรับ แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น เพ่ือใช้ส าหรับเป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดท างาน/โครงการที่จ าเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาในการด าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูล 
ความรู้และสิ่งจ าเป็นที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และส านัก
มาตรฐานต้นทุนงบประมาณ เป็นหลักและข้อมูลต่างๆ ที่คาดว่าจะเก่ียวข้องในแต่ละหน่วยงาน โดยคาดหวังว่า
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานที่เก่ียวข้องตามสมควร 
   
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างท่ีปรึกษาส าหรับ แผนงาน/โครงการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
1. แนวทางท่ัวไปในการว่าจ้างที่ปรึกษา 

1.1 ลักษณะของงานที่ปรึกษา 
งานที่จัดว่าเป็นงานที่ปรึกษา ได้แก่ งานบริหารทางวิชาการ ซึ่งไม่ใช่งานประจ า อันได้แก่ งาน

ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
(2) การควบคุมและจัดการการก่อสร้าง 
(3) การศึกษาวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหา 

แผนการด าเนินงานในระดับต่างๆ สร้างความเข้าใจในปัญหา ตัวอย่างเช่น การจัดท าแผนปรับโครงสร้างของ
องค์กร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การท าแผนหลักการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่เฉพาะ การจัดท าแผนหลัก
ในการพัฒนาทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหนึ่ง การจัดท าระบบการด าเนินธุรกิจและระบบการจัดการด้าน
การเงินขององค์กร เป็นต้น 

(4) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อจัดท าแผนการลงทุนด าเนินโครงการ 
(5) การตรวจสอบวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม เช่น ปัญหาอาคารร้าว 

ปัญหาน้ าท่วม  
(6) การจัดการและบริหารโครงการ (ซึ่งไม่ใช่โครงการก่อสร้าง) 
(7) การส ารวจรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เช่น การจัดท าแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ 
(8) การจัดท าแผนหลักและการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

ข้อมูลเพื่อการจัดการ (Management Information System) 
จะเห็นได้ว่า งานที่ปรึกษามีขอบเขตที่กว้าง งานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า เช่น การ

ถ่ายภาพทางอากาศ การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือการออกโฉนดที่ดิน เป็นต้น ไม่จั ดว่าเป็นงานที่ปรึกษา ถึงแม้
หน่วยงานของรัฐอาจว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เป็นผู้ด าเนินงานงานประจ าประเภทนี้ก็ตาม ข้อควรสังเกตอีก
ประการหนึ่ง ถึงแม้การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการควบคุมและจัดการงานก่อสร้าง จะ
จัดว่าเป็นงานที่ปรึกษาก็ตาม แต่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้แยกงานสองประเภทนี้ออกจากงานที่
ปรึกษาอ่ืนๆ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการก าหนดค่าจ้างส าหรับงานทั้งสองประเภทนี้ในอัตราที่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

1.2 ความจ าเป็นในการว่าจ้างที่ปรึกษา 
การว่าจ้างที่ปรึกษามีความจ าเป็นในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพที่ต้องการเพียงพอ หรือ
จ าเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้หลายด้าน หรือเจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอที่จะด าเนินงานได้เอง 

(2) หน่วยงานต้องการข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Second Opinion ) 
ซึ่งเสนอความเห็นได้อย่างอิสระและปราศจากอคติ เพ่ือพิจารณาประกอบกับข้อคิดเห็นของบุคคลภายใน 
ส าหรับเรื่องที่มีความส าคัญในระดับสูง หรือเพ่ือให้การวิเคราะห์ปัญหามีแนวคิดที่แตกต่างจากแนวคิดในกรอบ
ราชการ 
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(3) หน่วยงานไม่ต้องการเพ่ิมก าลังคน ทั้งนี้ เนื่องจากงานนั้นมี เป็นครั้งคราว หรือ
หน่วยงานไม่สามารถเพ่ิมก าลังคนได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านอัตราก าลัง 

อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างที่ปรึกษาจะต้องค านึงถึงการใช้บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ให้
เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และจะต้องค านึงถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรของ
หน่วยงานด้วย ทางหนึ่งที่อาจท าได้ คือการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ท างานร่วมกับบุคลากรของหน่วยงาน ในกรณีนี้ 
หน่วยงานจะมีบุคลากรพร้อมในหลายด้าน แต่อาจขาดผู้ที่มีประสบการณ์มากพอที่จะเป็นหัวหน้าคณะท างาน 
หรือ ขาดผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

1.3 การเลือกจ้างที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 
การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ มีข้อดีตรงที่การว่าจ้างท าได้เร็วกว่าการว่าจ้างที่ปรึกษานิติบุคคลและ

อัตราค่าตอบแทนต่ ากว่า โดยทั่วไป ส าหรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน 
(Remuneration) ของที่ปรึกษาอิสระไม่สังกัดองค์กรใด จะต่ ากว่าอัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษาที่เป็นนิติ
บุคคลมาก (อัตราค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน บวกค่าใช้จ่ายหรือค่าโสหุ้ย และก าไร ) ทั้งนี้ เพราะที่ปรึกษา
อิสระมีค่าโสหุ้ย (Overhead Costs) ต่ ากว่าที่ปรึกษานิติบุคคลมาก เมื่อเทียบกับที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
บริษัทที่ปรึกษาเอกชนจะมีค่าโสหุ้ยค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพ้ืนฐาน ค่าโสหุ้ยของ
บริษัทเอกชนจะตกประมาณ 1.5-2.5 เท่าของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพ้ืนฐาน ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่า
โสหุ้ย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อเสนอโครงการ ค่าเช่าหรือค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

ถึงแม้การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่มีข้อจ ากัดตรงที่ไม่สามารถจะใช้
ส าหรับภารกิจที่ต้องการที่ปรึกษาหลายคนท างานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น โดยทั่วไป การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระจะ
มีความเหมาะสมในกรณีที่ภารกิจที่จะให้ที่ปรึกษาด าเนินงานต้องการที่ปรึกษาเพียงคนเดียว  ลักษณะของงาน
ประเภทนี้ ได้แก่ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า (Advisor) แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือให้ท าการศึกษาวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือที่ปรึกษาอ่ืนที่หน่วยงานได้
ว่าจ้างมา การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหลายๆ คนให้มาท างานร่วมกันจะยุ่งยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเพ่ิมภาระ
ในการคัดเลือกที่ปรึกษาและบริหารสัญญา และเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการด าเนินภารกิจได้ หากกลุ่มที่
ปรึกษาอิสระมีปัญหาในด้านการประสานงาน 

การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทที่ปรึกษา (ถึงแม้ว่า ภารกิจที่ว่าจ้างจะใช้ที่ปรึกษา
เพียงคนเดียว) มีข้อดีตรงที่ที่ปรึกษาจะได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานด้านต่างๆ จากองค์กรต้นสังกัด 
เช่น ด้านข้อมูล ด้านการจัดท ารายงาน ด้านการเขียนแบบ เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้น อีก
ทั้งการเปลี่ยนตัวที่ปรึกษาท าได้ง่ายกว่า หากท่ีปรึกษาท่ีบริษัทส่งมาไม่มีความสามารถเพียงพอ 

1.4 ความจ าเป็นในการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
ถึงแม้นโยบายของรัฐบาลต้องการให้ใช้ที่ปรึกษาไทย แต่การว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศอาจมี

ความจ าเป็นในบางกรณี ได้แก ่
(1) โครงการที่ใช้เงินกู้จ าเป็นต้องเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรี เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ชัดเจนว่า

ต้องใช้ที่ปรึกษาไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาไทยมีสิทธิเข้าแข่งขันเช่นกัน 
(2) งานที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงหรืองานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งที่ปรึกษาไทยยังมีความ

ช านาญและประสบการณ์ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การออกแบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
งานออกแบบเขื่อนขนาดใหญ่ งานออกแบบอุโมงค์รถไฟใต้ดิน งานสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าท่ีมีความยาวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานแขวน 
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(3) งานด้าน Institutional Planning หรือ Management Planning ซึ่งเป็นงานของ
โครงการต่างๆ ภายใต้การปฏิรูปภาครัฐบาล งานประเภทนี้ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ใน
เรื่องนี้ในต่างประเทศ เช่น ที่อังกฤษ นิวซีแลนด์ 

บริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศเรียกค่าตอบแทนในอัตราที่สูงมาก ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยและ
ชาวต่างชาติ ส าหรับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์  บริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่
ปรึกษาด้านการเงิน การจัดการ และกฎหมาย จะเรียกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ไม่ต่ ากว่า 700,000-
1,200,000 บาทต่อเดือน บริษัทที่ปรึกษาไทยจะเรียกค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูงใน
ระดับเดียวกันในอัตราระหว่าง 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ (เงินเดือนพ้ืนฐาน
ระหว่าง 80,000 ถึง 250,000 บาท) ถ้ามีประสบการณ์น้อย อัตราค่าตอบแทนจะต่ ากว่านี้มาก เช่น 50,000-
150,000 บาทต่อเดือน (เงินเดือนพ้ืนฐานระหว่าง 20,000-60,000 บาท) ดังนั้น การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ต่างประเทศจึงต้องพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าอย่างรอบคอบ 

จุดแข็งของที่ปรึกษาไทย คือ ความรู้ความเข้าใจในคนไทย เมืองไทย และระบบการท างาน
ของไทย ดังนั้น ทางเลือกที่ดีน่าจะเป็น Joint Venture ระหว่างที่ปรึกษาไทยกับที่ปรึกษาต่างประเทศ เพ่ือให้
ความรู้และประสบการณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานมากที่สุด 

2. หลักเกณฑ์ในการจ้างท่ีปรึกษา 
2.1 ลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาไทยส าหรับหน่วยงานราชการในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

กลุ่มงาน ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป กลุ่มงานที่มีลักษณะงานทั่วไป ไม่ซับซ้อน เช่น การบริหาร

จัดการงานทั่วไป งานด้านสารบรรณ เป็นต้น 
(2) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มงานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน 

ได้แก่ งานพัสดุ บัญชี การเงิน การเกษตร เศรษฐศาสตร์ ประมง สถิติ นิติการ งาน
ด้านบุคคล เป็นต้น 

(3) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  กลุ่มงานที่มีลักษณะงานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะด้านของที่ปรึกษา และ
ต้องเป็นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น เช่น สาขาสื่อสารโทรคมนาคม ฯลฯ ได้แก่
บุคลากรดังต่อไปนี้ 

- หัวหน้าโครงการ (Project Manager) 
- นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
- นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) 
- วิศวกรระบบและเครือข่าย (System and Network Engineer) 
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) 

การจ้างที่ปรึกษาไทยทั้ง 3 กลุ่ม ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 
2.2 ลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

กลุ่มงาน ดังนี้ 
(1) กลุ่มบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการโครงการ เป็นต้น วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 
(2) กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงินและสถาปนิก วุฒิ

การศึกษาปริญญาโทข้ึนไป 
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2.3 อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย 

 ก าหนดจากฐานเดิมของส านักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ ที่ได้ก าหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทย
รายเดือนจ าแนกตามกลุ่มงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2550  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
ปรับปรุงอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้มีค่าตอบแทนส าหรับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การท างานช่วง 5-10 ปี เป็นดังนี้ 

 

การก าหนดค่าจ้างบุคลากรส าหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน ประสบการณ์ อัตราค่าจ้างต่อเดือน 
กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป 5-10 ปี 

11-20 ปี 
21-30 ปี 

30 ปี ขึ้นไป 

50,000 

75,000 

100,000 

125,000 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 5-10 ปี 
11-20 ปี 
21-30 ปี 

30 ปี ขึ้นไป 

70,000 

105,000 

140,000 

175,000 

กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ   5-10 ปี 
11-20 ปี 
21-30 ปี 

30 ปี ขึ้นไป 

80,000 

120,000 

160,000 

200,000 

 
2.4 อัตราตอบแทนที่ปรึกษาต่างประเทศ 

ก าหนดให้ใช้อัตราเดิมตามที่ส านักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2550 ดังนี้ 
 

อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศรายเดือนจ าแนกตามกลุ่มงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กลุ่มงาน ประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 
กลุ่มบริหารจัดการ 11-20 ปี 

21-30 ปี 
30 ปี ขึ้นไป 

300,000 – 450,000 

450,000 – 600,000 

550,000 – 660,000 

กลุ่มวิชาชีพ 11-20 ปี 
21-30 ปี 

30 ปี ขึ้นไป 

300,000 – 400,000 

350,000 – 600,000 

450,000 – 600,000 
 

2.5 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

1. กลุ่มบุคลากรสนับสนุน ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งจะมีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี 
อัตราค่าจ้างต่อเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท 

2. ผู้ประสานงานและ/หรือ เลขานุการ อัตราค่าจ้างต่อเดือน ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท 

3. ต าแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล หรือ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร หรืออ่ืนๆ อัตราค่าจ้างต่อเดือน 
ประมาณ 12,000 – 15,000 บาท 
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4. ค่าเช่ารถส่วนกลางใช้ในโครงการพร้อมคนขับรถ 

- ค่าเช่ารถเก๋ง  ประมาณ 30,000 บาท/เดือน/คัน 

- ค่าเช่ารถไมโครบัส ประมาณ 40,000 บาท/เดือน/คัน  

5. ค่าเช่าส านักงานรวมค่าสาธารณูปโภค ประมาณเดือนละ 30,000- 45,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายส านักงาน ประมาณเดือนละ 8,000 – 10,000 บาท 

6. ค่าโทรศัพท์ในประเทศ ประมาณเดือนละ 10,000 บาท และค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ 
ประมาณเดือนละ 10,000 บาท 

7. ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก  ที่ปรึกษาต่างประเทศที่ไม่ได้มีถิ่นฐานในประเทศไทยมีสิทธิได้รับค่า
เบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก มี 2 อัตรา คือ  

- อัตราระยะสั้น ซึ่งที่ปรึกษาต่างประเทศมาท างานประเทศไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน 
มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและท่ีพักไม่ควรเกิน 60,000 – 90,000 บาทต่อเดือน  

- อัตราระยะยาว หมายถึง ที่ปรึกษามาท างานในประเทศตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีสิทธิได้รับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและที่พักท่ีกล่าวเป็นประเด็นหนึ่งในการ
เจราจาต่อรอง ระหว่างการเจรจาสัญญา เพื่อให้อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม 

ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักนี้ ที่ปรึกษาต่างประเทศมีสิทธิได้รับทุกวันรวมทั้งวันหยุดในช่วงเวลา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย ดังนั้น จ านวนวันที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจึงมากกว่าจ านวนวันท างาน 
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาต่างประเทศมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักรวมทั้ งค่าเดินทาง ในกรณีที่ปรึกษาเดินทาง
ไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่โครงการ (กรุงเทพมหานคร) เช่นเดียวกับท่ีปรึกษาไทย 

ส าหรับที่ปรึกษาคนไทยจะมีสิทธิได้ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก หากต้องไปปฏิบัติงานนอก
กรุงเทพมหานครตามอัตราที่ที่ปรึกษาใช้ภายในองค์กร หรืออัตราเดียวกับทางราชการ 

8. ค่าเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ 
ค่าเครื่องบินของที่ปรึกษาต่างประเทศส าหรับการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ จะเบิกได้

ไม่เกินค่าเครื่องบินชั้นประหยัดเต็มราคา และต้องบินตรงไม่แวะพักที่ใด ทั้งนี้ จ านวนเที่ยวบินจะขึ้นอยู่กับการ
เจรจาที่เหมาะสม และการเบิกจ่ายรายการที่สามารถท าได้ในลักษณะเหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายตามจ่ายจริงโดย
ก าหนดจ านวนเที่ยวบินและวงเงินไว้เป็นเพดานสูงสุด โดยให้สอบถามราคาจากบริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นหลัก 

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ 
ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศควรได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ โดยเหมา

จ่าย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการท าหนังสือเดินทาง การขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าเดินทาง
ไปกลับจากสนามบินสู่ที่พัก ค่าอาหารระหว่างการเดินทาง ค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น ตัวเลขที่แน่นอนควรพิจารณา
เป็นกรณีไป เช่น ที่ปรึกษาที่มาจากประเทศใกล้เคียงควรได้ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าที่ปรึกษาที่มาจากประเทศไกล โดย
ปกติจะจ่ายให้ในลักษณะเหมาจ่ายคนละ 5,000-10,000 บาท 

10. ค่าเดินทางภายในประเทศ 
ค่าเดินทางจากโรงแรมหรือจากที่พักถึงที่ท างานของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ รวมเหมาจ่าย

อยู่ในค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที่ปรึกษาต้องไปท างานในที่ห่างไกลหรือต่างจังหวัด ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าพาหนะ วิธีที่สะดวกที่สุด คือ หน่วยงานที่ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาพาหนะ ให้ที่
ปรึกษาส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ส าหรับที่ปรึกษาชาวไทยนั้น การเบิกค่ายานพาหนะควรอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้
กับท่ีปรึกษาชาวต่างประเทศ 

11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับส านักงาน (Office Supplies) เช่น เครื่องเขียน Diskettes กระดาษ 

ฯลฯ ควรเป็นการเหมาจ่าย ขึ้นกับจ านวนคน ปริมาณงาน และระยะเวลาท างาน ซึ่งปกติจะจ่ายในอัตราเดือน
ละ 10,000-20,000 บาท หากหน่วยงานจัดหาให้ที่ปรึกษาได้จะสะดวกที่สุด หรือเบิกจ่ายตามจริงโดยการซื้อ
วัสดุสิ้นเปลืองในจ านวนมากเป็นครั้งคราว 

ส่วนค่าอุปกรณ์นั้น ส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ส านักงาน ซึ่งหากที่
ปรึกษาจะต้องซื้อหามาเพ่ิมเติมเพ่ือปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่ว่าจ้างจะต้องเบิกจ่ายจริง และเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว
จะต้องมอบให้แก่หน่วยงานที่ว่าจ้าง หากเป็นการท างานที่ที่ท างานของที่ปรึกษา ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส านักงานได้รวมอยู่ในค่าโสหุ้ยของที่ปรึกษาแล้ว จึงไม่ควรคิดค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็
ดี หากเป็นรายการที่ที่ปรึกษาจ าเป็นต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงานก็สามารถท าได้โดยคิด
เป็นค่าเช่าเหมาจ่ายรายเดือน อัตราเดือนละไม่เกิน 10,000-20,000 บาท ทั้งนี้ ค่าเช่าและวัสดุที่กล่าวจะ
ขึ้นกับจ านวนเครื่องมืออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ด้วย 

12. ค่าจัดท ารายงาน 
ค่าจัดท ารายงานส่วนใหญ่เป็นค่าถ่ายเอกสาร (หากไม่ต้องการรายงานจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้

เครื่องพิมพ์) จ านวนเงินจะขึ้นกับจ านวนรายงาน และจ านวนหน้าของรายงาน ทั้งนี้ ค่ารายงานจะขึ้นกับ
ประเภทและจ านวนรายงาน ซึ่งมีอัตราค่ารายงานดังนี้ 

- รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ราคาเล่มละ 200-500 บาท 
- รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ราคาเล่มละ 200-600 บาท 
- รายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ราคาเล่มละ800-2,000 บาท 
- ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) ราคาเล่มล่ะ 1,000-2,500 บาท 
- รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ราคาเล่มล่ะ 1,000-3,000 บาท 

13. ค่าถ่ายเอกสาร 
หน่วยงานควรจะจัดหาหรือให้ที่ปรึกษาใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้ ส าหรับการถ่ายเอกสารใน

ปริมาณไม่มากนักในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ใช่เป็นการท ารายงาน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จงานแล้วจะต้องมอบให้แก่
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง 

14. ค่าจ้างผู้ประสานงานและ/หรือ เลขานุการ 
โครงการย่อยส่วนใหญ่อาจจ าเป็นต้องจ้างผู้ประสานงานและ/หรือ เลขานุการ เพ่ือสนับสนุน

การท างานของที่ปรึกษา เช่น การติดต่อนัดหมาย การช่วยถ่ายเอกสาร ฯลฯ อัตราค่าจ้างจะขึ้นกับคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ โดยประมาณ 15,000 – 25,000 ต่อเดือน 

15. ค่าจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการอาจมีการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายควรจัดในสถานที่

ของหน่วยงานหรือของหน่วยราชการอ่ืน ค่าใช้จ่ายจะขึ้นกับจ านวนครั้งของการสัมมนา จ านวนคน การจัดเลี้ยง 
ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปกติจะจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายครั้งละ 400 บาทต่อครั้ง 

16. ค่าแปลเอกสาร 
โครงการย่อยที่ต้องการให้มีการท ารายงานฉบับย่อเป็นภาษาไทย จ าเป็นต้องตั้งงบไว้เป็นค่า

แปลเอกสารด้วย 



- 10 - 
 

2.6  บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ICT 

1. หัวหน้าโครงการ (Project Manager)  
    คุณสมบัติเบื้องต้น 

1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2) มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  
    คุณสมบัติเบื้องต้น 

1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2) มีประสบการณ์ในวิเคราะห์ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

3. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)  
    คุณสมบัติเบื้องต้น 

1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2) มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

4. วิศวกรระบบและเครือข่าย (System and Network Engineer) 
    คุณสมบัติเบื้องต้น 

1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2) มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) 
    คุณสมบัติเบื้องต้น 

1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2) มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
 

3. แนวทางการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา 
3.1 แนวทางในการพิจารณาเบื้องต้น 

(1) ต้องเป็นโครงการทางวิชาการหรือโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะหรือเป็นโครงการที่
ต้องใช้ความช านาญพิเศษท่ีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ 

(2) ต้องเป็นโครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ภารกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และมี
ทิศทางท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของชาติ และตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

(3) การจ้างที่ปรึกษาต้องเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาตั้งงบประมาณรายการค่าจ้างที่
ปรึกษา ยกเว้นการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 

(4) ที่ปรึกษางานด้านวิชาการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมาปฏิบัติงานประจ าที่หน่วยงาน 
(In House Consultant) ที่ว่าจ้างไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของ
การว่าจ้างที่ปรึกษาแต่ละโครงการ 

(5) ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาไทยต้องเป็นที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
ส านักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
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(6) งบประมาณรายการค่าที่ปรึกษาที่เบิกจ่าย ให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ให้ตั้ง
งบประมาณอยู่ในงบลงทุน และค่าจ้างที่ปรึกษาที่เบิกจ่ายได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือ
วิชาการ ให้ตั้งงบประมาณอยู่ในงบรายจ่ายอื่น ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายของ
ส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีมีการก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
ให้แยกรายการค่าจ้างท่ีปรึกษาจากโครงการที่จะด าเนินการต่างหาก เพ่ือความชัดเจนใน
การบริหารจัดการ 

3.2 แนวทางในการจ้างที่ปรึกษา 
การจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบการจ้างที่ปรึกษาของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 

ทั้งนี้ ตามหลักข้อ 78 ของระเบียบฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นผู้ก ากับการด าเนินงานของ
ที่ปรึกษาท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการในความจ าเป็นที่จะต้องว่าจ้าง
ที่ปรึกษา โดยรายงานจะต้องมีเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
(2) ร่างขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะว่าจ้าง 
(4) วงเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
(5) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
(6) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(7) องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ 1 ท่าน 
(8) ข้อเสนออ่ืนๆ (ถ้ามี) 
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็น      

ผู้ก ากับการด าเนินงานของที่ปรึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้ 
เจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นผู้ก ากับการด าเนินงานของที่ปรึกษา หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบในโครงการหรืองานที่จะต้องมีการว่าจ้างที่ปรึกษา ดังนั้น จึงต้องก าหนดผู้ก ากับการด าเนินงานของ
ที่ปรึกษาให้ตรงต่อความต้องการของโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้นี้จ าเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างดีในงานที่จะว่าจ้างที่
ปรึกษาให้ด าเนินงาน และต้องเป็นบุคลากรหลักในการจัดท าร่าง TOR 

3.3 วิธีจ้างที่ปรึกษา 
การจ้างที่ปรึกษา ท าได้ 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีการคัดเลือก 

(1) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง คือ การว่าจ้างตรง (Direct Hiring) เจาะจงเฉพาะตัว
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจ และเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเคยทราบหรือ
เคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ 

 โดยทั่วไป การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีความเหมาะสมในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการมีจ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสมที่จะ

ด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิด 2,000,000 บาท 
 เป็นการจ้างสถาบันวิชาการของรัฐ หรือองค์กรที่ปรึกษาของรัฐ หรือองค์กรที่มี

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนให้ด าเนินการจ้างได้โดยตรง 
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 เป็นการจ้างที่ต้องกระท าโดยด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ และมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจ้างโดยวิธีตกลง 

 เป็นการจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ การจ้างที่ปรึกษาในกรณีการจ้างต้องกระท าโดยเร่งด่วน หัวหน้าส่วนราชการ

จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้มีการจ้าง 

(2) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  คือ การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกขึ้นทะเบียนให้มีรายชื่อน้อย
ราย เพ่ือจะเชิญชวนยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและทางด้านราคาโดยมีจ านวนไม่เกิน 6 ราย และผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การตัดสินจากข้อเสนอทางเทคนิคท่ีดีที่สุดจากบรรดาที่ปรึกษาที่ได้รับการเชิญ
ชวนให้เข้าร่วมแข่งขันโดยการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา 

3.4 ขั้นตอนปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
3.4.1 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 

คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จะด าเนินการพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษาและจัดท าหนังสือเชิญชวน เพ่ือเชิญให้ที่ปรึกษารายที่ก าหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและ
ราคา รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และเจรจาต่อรองราคาค่าจ้างให้อยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและประหยัด โดยใช้ราคาจ้างจากโครงการที่เคยจ้างมาแล้ว หรือโครงการที่หน่วยงานอ่ืน
เคยจ้าง ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการฯ ตกลงในรายละเอียดของราคารวมและสัญญาจ้างแล้ว ให้น าเสนอผู้มีอ านาจ
สั่งจ้างอนุมัติเพ่ือจะได้ลงนามในสัญญาจ้างต่อไป 

3.4.2 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แล้วจะ

ด าเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดหารายชื่อที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย 

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา
จ านวนหนึ่งให้เหลืออย่างมาก 6 ราย เพ่ือเชิญให้ส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา การที่เชิญที่ปรึกษา
จ านวนจ ากัดนั้นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

- ที่ปรึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการจัดท าข้อเสนอด้านเทคนิค หากเป็น
โครงการใหญ่ค่าใช้จ่ายจะเป็นจ านวนเงินหลายแสนบาท เนื่องจากที่ปรึกษาต้องรวบรวมข้อมูลและศึกษา
วิเคราะห์เบื้องต้น ดังนั้น หากเชิญที่ปรึกษามากราย ที่ปรึกษาท่ีได้รับเชิญอาจไม่ยินดีที่จะลงทุนเพ่ือเข้าแข่งขัน 
ทั้งนี้ เพราะโอกาสที่จะได้งานลดลงตามจ านวนที่ปรึกษาท่ีเข้าแข่งขันอาจไม่คุ้มค่าใช้จ่าย 

- การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น หากที่ปรึกษาที่
ได้รับเชิญให้ส่งข้อเสนอด้านเทคนิคมีจ านวนมากเกินไปจะท าให้การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ละเอียด
รอบคอบเท่าที่ควร  

ส าหรับการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ในขั้นแรก คณะกรรมการฯ จะจัดท า
รายชื่อที่ปรึกษาที่อยู่ในข่ายที่จะรับด าเนินภารกิจได้ ซึ่งอาจมีจ านวนมาก 10-20 ราย รายชื่อที่ปรึกษาดังกล่าว 
(Long List) อาจได้จาก 
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 การลงแจ้งความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ให้ที่ปรึกษาท่ีสนใจแจ้งความจ านงที่
จะขอเข้าแข่งขันส่งหลักฐานแสดงประสบการณ์และผลงาน และความพร้อม
ขององค์กรเพ่ือประกอบการพิจารณา (หากเป็นโครงการเงินกู้ของ
ธนาคารโลก จะต้องลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือหนังสือพิมพ์
หรือวารสารระดับสากลอย่างน้อย 5 วัน)  

 ฐานข้อมูลที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง  

 คณะกรรมการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา จะด าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาจาก
รายชื่อทั้งหมดที่ได้ เพ่ือให้เหลืออย่างมาก 6 ราย เพ่ือจะได้รับเชิญชวนให้ส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอ
ด้านราคา 
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โดยทั่วไป ได้แก่  

1) ประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้องการว่าจ้างที่ปรึกษา 

2) ความพร้อมในการรับด าเนินภารกิจ เช่น ไม่ผูกพันกับโครงการอ่ืนๆ ในช่วงเวลา
ที่คาดว่าจะเริ่มภารกิจ การร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ 

3) ความเข้าใจในภารกิจ ประเมินได้จากจดหมายแสดงความจ านงที่เข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกให้เหลือน้อยราย 

ข้อพิจารณาอ่ืนๆ ในกรณีที่เป็นโครงการเงินกู้ องค์กรที่ให้กู้จะมีกฎเกณฑ์ให้เชิญที่
ปรึกษาจากภูมิภาคต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเอเชีย เพ่ือกระจายโอกาส
ให้ทั่วถึง คณะกรรมการฯ ควรประชุมเพ่ือพิจารณาผลการคัดเลือก และจัดท าบันทึกการประชุมให้เหตุผล
สนับสนุนผลการคัดเลือก 

(2) การยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา 
วิธีการเชิญชวนให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา

สามารถท าได้หลายรูปแบบ 
 แบบซองเดียว ให้ที่ปรึกษายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอ

ทางด้านราคารวมกันมาในซองเดียว 
 แบบทีละซอง ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมาเป็นล าดับแรกก่อน 

แล้วเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินได้ท่ีปรึกษารายที่มีข้อเสนอที่ดีที่สุด
แล้ว จึงเชิญรายดังกล่าวให้ยื่นข้อเสนอทางด้านราคาต่อไป 

 แบบแยกซอง ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้าน
ราคามาพร้อมกัน โดยแยกออกเป็น 2 ซอง 

(3) การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
คณะกรรมการฯ จะก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

โดยมีกรอบการพิจารณา 3 ด้าน คือ ประสบการณ์ของที่ปรึกษา ด้านวิธีบริหารและวิธีปฏิบัติงาน และด้าน
บุคลากร ทั้งนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะด าเนินการก่อนเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาที่ได้
ยื่นมาแล้ว ส าหรับเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการฯ จะจัดเรียงล าดับตามข้อเสนอที่ดีที่สุด (Ranking) แล้ว
เชิญรายที่มีข้อเสนออันดับดีที่สุดมาเจรจาต่อรองราคาต่อไป อนึ่ง ส าหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้จาก
ต่างประเทศ จะต้องเสนอผลการประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิคให้แหล่งเงินกู้พิจารณาและอนุมัติก่อนจึงจะ
ด าเนินการเชิญที่ปรึกษารายที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิคดีที่สุดมาเจรจาต่อไป 
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4. การจัดท า TOR 
4.1 ความหมายและความส าคัญของ TOR 
Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า TOR เป็นเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและรายละเอียด

ของภารกิจที่ผู้จัดท า TOR ต้องการให้ผู้รับจ้างด าเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ของผู้รับจ้างที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น ตัวอย่างเช่น TOR ส าหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ต้องศึกษา รวมทั้งระดับความ
ลึกของการศึกษาแต่ละประเด็น และรายงานต่าง ๆ ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจัดท าและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาของการด าเนินภารกิจ ดังนั้น TOR จึงเทียบได้กับข้อก าหนด (Specifications) ของ
สินค้าท่ีผู้ซื้อจัดท าข้ึนส าหรับการจัดซื้อ แต่ต่างกันตรงที่ไม่สามารถจัดท าข้อก าหนดอย่างละเอียดส าหรับผลงาน
การศึกษาหรือบริการทางวิชาการได้เหมือนกับข้อก าหนดของสินค้า ดังนั้น TOR จึงให้ข้อก าหนดได้เพียงคร่าว 
ๆ เท่านั้น 

ความส าคัญของ TOR มีสองประการ : 
  ประการแรก TOR มีความส าคัญมากต่อคุณภาพของผลงานที่ได้จากที่ปรึกษา TOR จะต้องมี

ความชัดเจน และก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน TOR ยิ่งมี
ความชัดเจนเพียงใด ยิ่งท าให้การคัดเลือกที่ปรึกษาง่ายขึ้น โปร่งใสมากขึ้น และการประเมิน
ปริมาณแรงงานของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่ต้องใช้จะใกล้เคียงกับความจริงมากยิ่งขึ้น 

 ประการที่สอง TOR เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง ดังนั้น TOR จึงต้องมี
ความชัดเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของที่ปรึกษา 

นอกเหนือจาก TOR ซึ่งก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจแล้ว ผู้ว่าจ้างจ าเป็นต้องก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาไว้ด้วย โดยเสนอแยกต่างหากไว้ในเอกสารข้อมูลส าหรับที่ปรึกษา 

TOR ที่ดีจะต้องไม่เป็น TOR ที่กว้างทั่วไป จนสามารถน าไปใช้ได้ในทุกกรณี ตัวอย่างเช่น 
“ประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อคุณภาพน้ าในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง” แต่จะต้องเน้นเฉพาะประเด็นให้
ชัดเจนเช่น “ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในคลองบางชัน คลองวง และคลองสี ในบริเวณใกล้เคียงกับ
พ้ืนที่กองวัสดุก่อสร้างของโครงการ โดยเน้นคุณภาพน้ าในเรื่องความขุ่นในช่วงเวลาหลังจากฝนตก ซึ่งเกิดขึ้น
จากน้ าฝนชะล้างวัสดุก่อสร้าง” ดังนั้น การจัดท า TOR จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นหรือใน
ระดับแนวคิด ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือบ่งชี้ปัญหามากกว่าการหาค าตอบ การศึกษาใช้เวลาไม่นาน และอาจท าได้
โดยการร่วมหารือกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด 

4.2  โครงสร้างของ TOR 
โดยทั่วไปเอกสาร TOR จะประกอบด้วยส่วนหรือหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) บทน า ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
(2) วัตถุประสงค์ของภารกิจ และผลงานที่ต้องการจากที่ปรึกษา 
(3) ข้อมลูเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา 
(4) ขอบเขตการด าเนินงาน 
(5) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
(6) บุคลากรที่ต้องการ 
(7) ระยะเวลาการส่งมอบผลงาน 
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(8) การก ากับการท างานของที่ปรึกษา 
(9) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 

 
(1) บทน า 

บทน าจะให้ข้อมูลความเป็นมาของโครงการและภารกิจที่ต้องการว่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้ที่
ปรึกษาเข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความส าคัญของภารกิจนี้ และความเชื่อมโยงของภารกิจนี้กับเรื่องอ่ืน ๆ 

(2) วัตถุประสงค์ของการว่าจ้างและผลงานที่ต้องการ 
วัตถุประสงค์ของภารกิจ คือ สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการจะบรรจุหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นลง 

TOR ส่วนใหญ่มักก าหนดวัตถุประสงค์เป็นวิธีการ วัตถุประสงค์ คือ End ไม่ใช่ Means ตัวอย่างเช่น 
วัตถุประสงค์ของการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาปัญหาต่างๆ ในการปรับโครงสร้างของกรม การศึกษาปัญหา
ต่าง ๆ เป็น Means วัตถุประสงค์ในกรณีนี้น่าจะเป็นดังนี้ เพ่ือจัดท าแผนปรับโครงสร้างของกรม โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาสาระหรือองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (ก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องการแผนที่มีลักษณะ
อย่างไร) วัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการจะได้จากที่ปรึกษา แต่สิ่งที่ต้องการจะได้ในกรณีนี้ นอกจาก
เอกสารรายงานฯ และแผนการปรับโครงสร้างของกรมแล้ว อาจรวมสิ่งอ่ืน ๆ อีก เช่น การฝึกอบรม เอกสารอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา 
ประมวลเสนอสาระของปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการให้ที่ปรึกษาด าเนินการ บ่งชี้ประเด็นต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ทั้งนี้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานส าหรับการท าความเข้าใจในขอบเขตการด าเนินงานภายใต้
ภารกิจของที่ปรึกษา ส่วนนี้ของ TOR ควรเสนอสรุปย่อผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นบ่งชี้ปัญหา รายละเอียด
ควรให้ไว้ในภาคผนวกหรือเอกสารแนบ 

(4) ขอบเขตของการด าเนินงาน 
ควรก าหนดชัดเจนว่าการด าเนินงานของที่ปรึกษาต้องครอบคลุมประเด็นใดบ้าง และละเอียดเพียงใด 

ทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง ทั้งนี้ ต้องแน่ใจว่าประเด็นที่จะให้ที่ปรึกษาด าเนินงานมีความจ าเป็นจริง ๆ กับ
ปัญหาหลักที่เป็นพ้ืนฐานในการว่าจ้างที่ปรึกษา ยิ่งมากประเด็นยิ่งเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

ขอบเขตของการด าเนินงานจะบอกว่าต้องท าอะไรบ้าง มิใช่บอกว่าท าอย่างไร แต่งานบางอย่างอาจ
จ าเป็นต้องบอกว่า ควรท าอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือรักษามาตรฐานของข้อมูล อาทิเช่น ก าหนดวิธีการส ารวจดิน 
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ า วิธีวิเคราะห์น้ า เป็นต้น 

ควรแบ่งการด าเนินงานเป็นงานต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการด าเนินงาน เช่น การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ การจัดท ารายงานฉบับร่าง การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น
ในการปรับแก้รายงานฉบับร่าง เป็นต้น 

(5) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็นระยะตามผลงานในช่วงการด าเนินงาน เช่น 

รายงานเริ่มงาน (Inception Report) รายงานฉบับกลาง รายงานฉบับร่าง รายงานฉบับสุดท้าย เป็นต้น 
ระยะเวลาการด าเนินงานที่ก าหนดให้ที่ปรึกษาต้องมีความเป็นไปได้ (Realistic) สอดคล้อง

กับปริมาณงาน และข้อจ ากัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บข้อมูลที่ขึ้นกับฤดูกาล โดยทั่วไป ถ้าระยะเวลา
การท างานสั้นจะใช้คนมาก ถ้าระยะเวลาท างานยาวใช้คนน้อย กล่าวคือ ปริมาณคน -เดือนที่ต้องใช้จะไม่
เปลี่ยนแปลง 
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(6) บุคลากรที่ต้องการ 
จะต้องก าหนดชัดเจนว่าบุคลากรที่ต้องการส าหรับภารกิจนี้ จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

หรือนักวิชาการด้านใดบ้าง แต่ละด้านจะใช้แรงงานเท่าใด ปริมาณแรงงานวัดเป็นคน-เดือน (Person-Months)  
คนทั่วไปมักมีความสับสนในความหมายของคน-เดือน งานที่ถูกก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 

6 เดือน โดยใช้ปริมาณแรงงาน 36 คน-เดือน หมายถึงว่า โดยเฉลี่ยงานนี้ใช้คนท างานเต็มเวลา 6 คน คนละ 6 
เดือน รวมเป็น 36 คน-เดือน อย่างไรก็ตาม งานนี้อาจใช้คน 12 คน แต่ละคนมีปริมาณแรงงานไม่เท่ากัน แต่
เมื่อเอาเวลาท างานของแต่ละคนมารวมกันจะได้เท่ากับ 36 

จะก าหนดสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญที่ต้องการได้จากโครงร่างของปัญหาที่ต้องการให้
มีการศึกษาวิเคราะห์ ส่วนข้อก าหนดในเรื่องประสบการณ์ของบุคลากรจะขึ้นกับระดับความยากง่ายของ
ประเด็นปัญหาที่จะศึกษา ควรใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

การประมาณปริมาณแรงงานที่ต้องใช้ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้จัดท า TOR และขึ้นกับ
ความคาดหวังถึงระดับความสามารถของที่ปรึกษา คนเก่งมากจะใช้เวลาท างานน้อยกว่าคนเก่งน้อยกว่า ถึงแม่
ค่าจ้างต่อเดือนของคนท่ีเก่งกว่าจะสูงกว่าของคนท่ีเก่งน้อยกว่า แต่วงเงินรวมของคนที่เก่งกว่าน่าจะต่ ากว่าของ
คนที่เก่งน้อยกว่า และได้ผลงานที่มีคุณภาพดีกว่า 

วิธีที่ดีที่สุดส าหรับผู้จัดท า TOR ในการประมาณจ านวนคน-เดือน ส าหรับที่ปรึกษา คือ
การประมาณการว่า ถ้าผู้จัดท า TOR เป็นผู้ท างานเองจะต้องใช้กี่คน-เดือน ถ้าผู้จัดท า TOR คิดว่าที่ปรึกษาเก่ง
กว่าผู้จัดท า TOR ก็ควรก าหนดปริมาณคน-เดือนให้ต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ ในการประมาณการปริมาณ
แรงงานควรใช้ตัวเลขพื้นฐานชั่วโมงท างาน 176 ชั่วโมงต่อคน-เดือน 

ก าหนดคุณวุฒิและประสบการณ์ของที่ปรึกษาและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่ต้องการ 
เช่น ต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ การคิดและพิมพ์ได้ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณแรงงานที่เอกสาร TOR ก าหนดไว้เป็นเพียงตัวเลขคร่าว ๆ ตามการ
ประเมินของผู้จัดท า TOR เท่านั้น เพ่ือใช้ในการประมาณราคาค่าจ้าง ตัวเลขปริมาณแรงงานที่ที่ปรึกษาเสนอ
อาจต่างจากตัวเลขของผู้จัดท า TOR ได้ ในกรณีเช่นนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเข้าใจปัญหาที่ต้องศึกษาไม่เพียงพอ 

TOR ที่ไม่มีตัวเลขปริมาณแรงงาน จะท าให้มีความยุ่งยากในการประเมินข้อเสนอด้าน
เทคนิคที่ปรึกษาเสนอมา 

(7) ระยะเวลาการส่งมอบผลงานของท่ีปรึกษา 
ผลงานของที่ปรึกษา ได้แก่ รายงาน คู่มือ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา เป็นต้น TOR 

จะต้องก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องการผลงานอะไรบ้าง ข้อก าหนดของผลงานเป็นอย่างไร (เช่น รายงานแต่ละ
ฉบับจะต้องมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง) รูปร่างหน้าตาของผลงานควรเป็นอย่างไร (Format) ก าหนดส่งมอบเมื่อไร
จ านวนเท่าใดควรก าหนด Software ที่ที่ปรึกษาจะใช้และให้ปรึกษาส่ง Diskette ด้วย 

โดยทั่วไป รายงานที่ต้องการจากที่ปรึกษา ได้แก่ 
 รายงานเริ่มงาน (Inception Report) หลังจากเริ่มงานแล้วประมาณ 1-2 เดือน 

วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนปรับแก้แผนงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้ศึกษา
วิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว 

 รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ประมาณกึ่งกลางช่วงเวลาการด าเนินงาน ถ้า
ช่วงเวลาการด าเนินงานสั้น เช่น 4-6 เดือน อาจไม่จ าเป็นต้องมีรายงานฉบับกลาง 
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 รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) ประมาณ 1 เดือน ก่อนสิ้นสุด
การด าเนินงาน 

 รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประมาณ 1 เดือน หลังจากที่
ได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

 รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจ (Assignment or Project Completion Report) ใน
กรณีที่มีการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ด าเนินภารกิจที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาจัดท าแผน เช่น 
ว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการ ว่าจ้างที่ปรึกษาให้จัดการโครงการ 
ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น 

 รายงานความก้าวหน้า จะขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดย
อาจจะมีเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ รายงานนี้จะรายงานถึงความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ 

(8) การก ากับการด าเนินงานของท่ีปรึกษา 
เอกสาร TOR ควรให้ข้อมูลที่ปรึกษาในเรื่องการจัดองค์กรของผู้ว่าจ้าง เพ่ือการก ากับการ

ด าเนินงานของที่ปรึกษา กลไกที่จะใช้ในการประสานงานกับที่ปรึกษา โดยทั่วไป ผู้ว่าจ้างจะมีเจ้าหน้าที่ร่วม 
(Counterpart Staff) เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้จากที่ปรึกษา (มักต้องเรียนรู้เอาเอง เพราะที่ปรึกษาจะให้
ความส าคัญแก่การท างานตามภารกิจของตนก่อน ) ผู้ประสานงานโครงการหรือผู้จัดการโครงการ 
คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของที่ปรึกษา (คณะกรรมการก ากับโครงการ) 

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งทาง
ปฏิบัติส่วนราชการมักจะแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการคิดเลือกที่ ปรึกษา จึงมี
ปัญหา คือ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกับข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา 
รวมทั้งอาจไม่ทราบรายละเอียดผลการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้โดยเฉพาะการท าความเข้าใจระหว่าง
กันในขอบเขตการปฏิบัติงานและความลึกของข้อมูลที่ต้องการให้ศึกษาและวิเคราะห์ คณะกรรมการทั้งสองชุด
ควรใช้บุคลากรหลักร่วมกัน 

(9) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 
เอกสาร TOR จะต้องก าหนดชัดเจนว่า ผู้ว่าจ้างจะให้อะไรหรือท าอะไรให้แก่ที่ปรึกษาได้

บ้างจะคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่คิด ถ้าคิดจะคิดอย่างไร 
รายการที่ควรพิจารณา ได้แก ่
 สถานที่ท างาน เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน เครื่องส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ และ

เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร ยานพาหนะ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ 

 ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นส าหรับการท างานของที่ปรึกษา ถ้าเป็นข้อมูลของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ผู้ว่าจ้างควรรับหน้าที่ในการเก็บรวบรวมให้ที่ปรึกษาจะประหยัดเวลา
และเงินค่าจ้างได้มาก 

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดสัมมนา การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 
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5. การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
5.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 

ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) เป็นเอกสารพ้ืนฐานที่คณะกรรมการคัดเลือกที่
ปรึกษาของหน่วยงานที่ต้องการจ้างที่ปรึกษาจะใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความสามารถทางด้าน
เทคนิคของที่ปรึกษาที่เสนอขอเข้ารับด าเนินภารกิจตามที่ก าหนดไว้ใน TOR คณะกรรมการฯ จะวิเคราะห์และ
ให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายที่ได้รับเชิญให้ส่งข้อเสนอด้านเทคนิค โดยทั่วไป การให้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคควรแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประสบการณ์ที่ปรึกษา พิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาของที่ปรึกษาในแง่ขององค์กร
หรือบริษัทโดยให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องโดยตรงกับงานที่ได้มีการก าหนดไว้ใน 
TOR และประสบการณ์ในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกับประเทศไทย (เกณฑ์การตัดสิน
ด้านนี้ก าหนดไว้ 10-20 คะแนน) 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนด้านนี้ โดยทั่วไป จะพิจารณาจากประสบการณ์
ของที่ปรึกษาที่เคยท าในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 5-10 ปี โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการที่เคยท า ทั้งโครงการที่
สอดคล้องกับลักษณะงานตาม TOR และโครงการที่เคยท าในประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกับ
ประเทศไทย 

(2) วิธีด าเนินงาน พิจารณาคุณภาพของวิธีการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน โดยวัด
จากการประเมินความรู้ความเข้าใจของที่ปรึกษาในงานที่ได้มีการก าหนดไว้ใน TOR ความถูกต้องเหมาะสมของ
แผนการ แนวความคิดในการด าเนินงานในแง่ของระยะเวลาและความเชื่อมโยงของงานต่างๆ การจัดวาง
ก าลังคนตามช่วงเวลาต่างๆ ของการด าเนินงาน (Personal Schedule) ระบบและวิธีการจัดการและบริหาร
การด าเนินงาน จ านวนที่ปรึกษา (man-month) และข้อมูลอ่ืนๆ (เกณฑ์คะแนนตัดสินด้านนี้ก าหนดไว้ 30-50 
คะแนน) 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านวิธีการด าเนินงานนี้ โดยทั่วไป จะพิจารณาจาก
ข้อเสนอของที่ปรึกษาที่เสนอมา โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ 3-4 ระดับ คือ 

 ดีมาก  ช่วงคะแนนที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ  80-100 
 ดี   ช่วงคะแนนที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ  70-79 
 พอใช้  ช่วงคะแนนที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ  60-69 
 ต่ ากว่าเกณฑ ์ ช่วงคะแนนที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ   0-59 
(3) บุคลากร (ที่ปรึกษาหลัก) พิจารณาคุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะที่ปรึกษาที่เสนอ

มาด าเนินงานที่สอดคล้องกับต าแหน่ง รวมทั้งจ านวน man-month ที่รับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 30-60 คะแนน) 
(4) ความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง (คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน) 
(5) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ไทยในคณะเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน  (คะแนนเต็ม 0-10 

คะแนน) 
หลักการพิจารณาให้คะแนน ควรด าเนินการโดยก าหนดคะแนนเต็มส าหรับแต่ละหัวข้อ และ

ควรแบ่งหัวข้อการพิจารณาแต่ละหัวข้อออกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ และก าหนดคะแนนเต็มส าหรับแต่ละหัวข้อ
ย่อยเพ่ือสะดวกในการให้คะแนน ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการอาจก าหนดคะแนนเต็มส าหรับหัวข้อที่ 2 เป็น 
30 คะแนน และอาจแบ่งหัวข้อที่ 2 เป็นหัวข้อย่อยต่างๆ ได้แก่ 



- 19 - 
 

(1) ความเข้าใจของที่ปรึกษาในงานตาม TOR โดยประเมินจากการวิเคราะห์ปัญหาใน
เบื้องต้นของที่ปรึกษาเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน (Conceptual Framework) คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

(2) วิธีการด าเนินงาน (Approach and Methodology) คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
(3) ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน คะแนนเต็ม 8 คะแนน 
(4) ปริมาณแรงงานของเจ้าหน้าที่ท่ีจะใช้วัดเป็นปริมาณ คน-เดือน และของผู้เชี่ยวชาญ หรือ

นักวิชาการแต่ละด้านแตกต่างกันไปมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ประมาณไว้ใน TOR คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

(5) ความต้องการการสนับสนุนต่างๆ จากหน่วยงานผู้ว่าจ้างสมเหตุสมผลเพียงใด คะแนน
เต็ม 2 คะแนน 

หัวข้อที่ 3 ก าหนดคะแนนเต็มส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง และแบ่งการพิจารณาส าหรับ
แต่ละต าแหน่งเป็นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และจ านวนคน-เดือนที่รับผิดชอบ เพ่ือค านวณให้คะแนนในกรณีที่มี
หลายคนในต าแหน่งเดียวกัน 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านบุคลากรจะพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(1) วุฒิการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ทั้งนี้ วุฒิการศึกษาสามารถถือเป็นประสบการณ์ทั่วไปของที่ปรึกษาได้โดยคิดตั้งแต่ปีที่จบปริญญา
ตรีเป็นต้นไป โดยบุคลากรหลักจะต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

(2) ประสบการณ์ในสาขาหรือต าแหน่งที่น าเสนอ โดยพิจารณาประสบการณ์จ านวนปีที่เคย
ท างานในต าแหน่งที่เสนอมา เช่น ต าแหน่งผู้จัดการโครงการจะพิจารณาประสบการณ์เฉพาะที่เคยท าใน
ต าแหน่งนี้เท่านั้น นอกจากนี้ การพิจารณาอาจค านึงถึงภาษาและความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ได้ 

(3) จ านวน man-month ที่รับผิดชอบจะพิจารณาในกรณีที่มีหลายคนในต าแหน่งเดียวกัน 
โดยค านวณตามสัดส่วน man-month ที่เสนอมาเปรียบเทียบกับ man-month ของต าแหน่งนั้นทั้งหมด 

เพ่ือความสะดวกในการให้คะแนน แต่ละหัวข้ออาจให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แล้วจึงหา
คะแนนเฉลี่ยโดยถ่วงน้ าหนัก 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คณะกรรมการฯ จะต้องก าหนดคะแนนต่ าสุดส าหรับข้อเสนอด้าน
เทคนิคด้วย ข้อเสนอด้านเทคนิคใดที่ได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนต่ าสุดจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยทั่วไป 
คะแนนต่ าสุดที่ต้องการจะอยู่ที่ร้อยละ 70-80 ของคะแนนรวม คะแนนต่ าสุดให้ใช้คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนที่
ให้โดยกรรมการทุกคน ส าหรับความโปร่งใสในการให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค เอกสารและข้อมูลเชิญที่
ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอ จะต้องก าหนดคะแนนเต็มส าหรับข้อพิจารณาต่างๆ ไว้ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคจะต้องมีขึ้นก่อนที่ที่ปรึกษาจะส่งข้อเสนอด้านเทคนิค และ
คณะกรรมการฯ จะต้องแจ้งให้ที่ปรึกษาทุกรายที่ได้รับเชิญให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆ 
หลังจากท่ีได้รับข้อเสนอด้านเทคนิคจากที่ปรึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนที่จะได้รับข้อเสนอด้านเทคนิค
จากที่ปรึกษา แต่ไม่ได้แจ้งให้ที่ปรึกษาทุกรายทราบถือว่าไม่โปร่งใสและผิดหลักการคัดเลือกที่ปรึกษา 
นอกจากนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาโดยละเอียดจะต้องก าหนดวัน
ก่อนเปิดซอง และจะต้องไม่มีการแก้ไขใดๆ เมื่อเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

ดังนั้น คณะกรรมการจึงจ าเป็นต้องจัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและ
ก าหนดคะแนนเต็มส าหรับหัวข้อการพิจารณาต่างๆ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ควรด าเนินการพร้อมกันไปกับการ
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คัดเลือกที่ปรึกษาในเบื้องต้นเพ่ือคัดให้เหลือน้อยรายแล้วแจ้งที่ปรึกษาทราบ โดยระบุเกณฑ์การตัดสินไว้ใน
หนังสือเชิญชวนด้วย 

5.2 วิธีการให้คะแนน  
5.2.1 การให้คะแนนในรูปแบบคณะกรรมการ 

ฝ่ายเลขานุการจะสรุปรายละเอียดข้อเสนอทางด้านเทคนิคให้ที่ประชุมพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นและกรรมการแต่ละท่านจะพิจารณาให้คะแนนโดยประธานคณะกรรมการจะน าผลการให้คะแนนของ
กรรมการแต่ละคนมาพิจารณาเปรียบเทียบหรือหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการแต่ละคนควรส่ง
รายงานแสดงความคิดเห็นของตน เพ่ือให้เหตุผลสนับสนุนคะแนนของตนที่ได้ หากพบว่ากรรมการบางคนให้
คะแนนบางหัวข้อแตกต่างมากจากคะแนนของกรรมการคนอ่ืนๆ ประธานคณะกรรมการควรขอให้กรรมการ
ท่านนั้นอธิบายเหตุผลรวมทั้งให้กรรมการคนอ่ืนได้แสดงความคิดเห็นด้วยจากนั้นประธานคณะกรรมการจะหา
คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนของกรรมการแต่ละคน ที่ปรึกษารายใดที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ 80 จะไม่ได้
รับการพิจารณาในขั้นต่อไป ประธานคณะกรรมการจะท าการบันทึกสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
ถึงหัวหน้าหน่วยราชการ เพ่ือขอความเห็นชอบในการด าเนินการขั้นต่อไป ได้แก่ การเปิดซองข้อเสนอด้าน
การเงนิ ในกรณีที่ใช้การคัดเลือกด้วยวิธี Quality and Cost Based Selection และในการเจรจาต่อรองกับที่
ปรึกษาท่ีได้คะแนนด้านเทคนิคสูงสุด ในกรณีที่ใช้การคัดเลือกด้วยวิธี Quality Based Selection 

5.2.2 การให้คะแนนตามความเห็นของกรรมการแต่ละคน 
คณะกรรมการแต่ละคนจะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค แล้วพิจารณาให้คะแนน

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วจัดล าดับที่ปรึกษาเรียงตามล าดับที่ดีที่สุดเสนอที่ประชุม โดยที่ปรึกษาที่ได้
อันดับดีที่สุดมีคณะกรรมการเห็นชอบที่สุด ทั้งนี้ วิธีนี้เป็นการจัดล าดับเรียงล าดับที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอดีที่สุด 

 
6. การพิจารณาข้อเสนอด้านราคา 

6.1 การเปิดซองข้อเสนอด้านราคา 
(1) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 

คณะกรรมการฯ จะด าเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาในกรณีข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ 

(2) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
คณะกรรมการฯ จะด าเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาในรายที่มีข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคดีที่สุดเป็นล าดับแรก 
โดยประธานคณะกรรมการจะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาต่อหน้ากรรมการทุกคน 
ในกรณีที่ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ Quality and Cost Based Selection ประธาน

คณะกรรมการจะส่งหนังสือแจ้งที่ปรึกษาทุกรายที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคให้มาร่วมในการเปิดข้อเสนอ
ด้านราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยให้เวลาที่ปรึกษาเตรียมตัวไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 

เมื่อที่ปรึกษาทุกรายมาพร้อมกันประธานแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบถึงผลการให้คะแนนด้าน
เทคนิค ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเขียนคะแนนด้านเทคนิคของทุกรายลงบนกระดานให้ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เห็นได้ชัดเจน จากนั้นประธานจะน าซองบรรจุข้อเสนอด้านราคาที่ได้รับจากที่ปรึกษาทุกรายมาเปิดทีละซอง 
ตรวจความถูกต้องของตัวเลขและปรับแก้ตัวเลขทันทีต่อหน้าที่ปรึกษาทุกคน และให้ปรึกษาเจ้าของข้อเสนอ
การเงนิยืนยันความถูกต้องของตัวเลขวงเงินตามที่ได้ปรับแก้ใหม่ 
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6.2 การปรับแก้ตัวเลขวงเงินที่เสนอ 
ในการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยวิธี Quality and Cost Based Selection จ าเป็นต้องปรับแก้ตัวเลข

วงเงินที่เสนอของที่ปรึกษาทุกรายให้มีพ้ืนฐานเดียวกันเพ่ือการให้คะแนน ประเด็นที่พิจารณา ได้แก่ 
(1) สกุลเงินที่เสนอ 

ในกรณีที่ตัวเลขวงเงินที่เสนอมีทั้งเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศ จ าเป็นต้องปรับตัว
เลขวงเงินเพ่ือหายอดรวมในสกุลเดียว เอกสารเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอด าเนินงาน จ าเป็นต้องก าหนด
สกุลเงินตราต่างประเทศเพียงสกุลเดียว โดยทั่วไป จะใช้เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเกณฑ์ การปรับตัวเลข
วงเงินที่เสนอ จึงควรปรับเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของวันก่อนเปิดซองข้อเสนอ
ด้านการเงินเป็นเกณฑ์ 

(2) ภาษ ี
ที่ปรึกษาแต่ละรายอาจคิดภาษีต่างกัน ตัวเลขวงเงินที่จะใช้เป็นพ้ืนฐานในการให้คะแนน

ด้านการเงินไม่ควรรวมภาษี 
(3) รายจ่ายบางรายการ 

ที่ปรึกษาบางรายอาจไม่แสดงรายจ่ายบางรายการที่ควรรวมอยู่ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ 
เพ่ือต้องการให้ตัวเลขวงเงินต่ า เอกสารเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอด าเนินงานจะต้องก าหนดชัดเจนว่า 
การด าเนินงานของที่ปรึกษาจะประกอบด้วยรายจ่ายอะไรบ้าง 

(4) วงเงินรวม 
คณะกรรมการฯ จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขวงเงินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่

ได้ปรับแก้ตัวเลขของรายการต่างๆ แล้ว 
6.3 การพิจารณาด้านค่าใช้จ่าย 

การพิจารณาข้อเสนอด้านราคาเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ที่ปรึกษา
เรียกร้องรวมทั้งวิธีเบิกจ่ายเงินด้วย 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานบริการที่ปรึกษาจะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสองประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร (Remuneration) ประกอบด้วย บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เบิกจ่ายได้ 
(Reimbursable Expense) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะเป็นยอดรายจ่ายที่สูงที่สุด อาจสูงถึงประมาณร้อยละ 
60-70 ของค่าใช้จ่ายรวม 

6.3.1 อัตราค่าตอบแทนบุคลากรหลัก 
อัตราค่าตอบแทน (Remuneration) ส าหรับบุคลากรหลักแต่ละคนจะขึ้นกับคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ท่ีท างานผ่านมาในแต่ละต าแหน่ง  
6.3.2 อัตราค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน 

บุคลากรสนับสนุนทางด้านเทคนิค เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาใหม่ เช่น การควบคุมงาน
โดยมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี แต่บางงานบุคลากรสนับสนุนจะมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทั้งนี้
บุคลากรที่กล่าวจะเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล
หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษา 

อัตราค่าตอบแทนจากบุคลากรสนับสนุนจะอยู่ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน โดย
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละโครงการ 

6.3.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
6.3.4 เงินส ารองเผื่อขาด 
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ส าหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยทั่วไป
จะก าหนดเงินส ารองเผื่อขาด (Contingencies) ประมาณร้อยละ 3-10 ของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ วัตถุประสงค์ของ
เงินส ารองเผื่อขาดเพ่ือการด าเนินงานเพ่ิมเติมในเรื่องที่อาจพบว่ามีความจ าเป็นในภายหลัง การใช้เงินส ารอง
เผื่อขาดอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง และส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังตามล าดับ 

6.4 การพิจารณาด้านการเบิกจ่าย 
การเบิกจ่ายเงินตามสัญญา มี 2 วิธี คือ การเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย (Lump Sum Payment) 

และการเบิกจ่ายตามรายจ่ายจริงผสมกับการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย 
6.4.1 การเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย (Lump Sum Payment) 

การเบิกจ่ายเงินตามวิธีนี้ จะแบ่งวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นงวดๆ แต่ละงวดจะขึ้นกับ
การส่งมอบผลงาน ตัวอย่างเช่น จ่ายงวดที่ 1 ร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดภายใน 30-45 วัน หลังจาก
ส่งมอบรายงานเริ่มงานภายใน 2 เดือนแรกของสัญญา การเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายเป็นวิธีที่ส่วนราชการต่างๆ 
ใช้กันทั่วไปในการว่าจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากความสะดวกในการบริหารสัญญา และการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับผลงาน 
อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายจะไม่เหมาะกับงานที่ไม่มีผลงานแน่ชัด เช่น การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงาน เป็นต้น 

6.4.2 การเบิกจ่ายตามรายจ่ายจริงผสมกับการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย 
การเบิกจ่ายเงินตามวิธีนี้ โดยทั่วไป รายจ่ายใหญ่จะเป็นการเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง 

เช่น ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ค่าเครื่องบิน ค่าโรงแรมในกรณีที่ไม่เหมาจ่าย ค่าจัดท ารายงาน ค่าจัดการ
สัมมนา ฯลฯ ส่วนรายจ่ายรายการเล็กๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จะเป็นการเหมาจ่าย เนื่องจากไม่
สะดวกในการเก็บและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  

ส าหรับค่าจ้างนั้น จ่ายตามเวลาที่ท างานจริง โดยที่ปรึกษาจะต้องส่งบันทึกเวลาการ
ท างาน (Time Sheet) ต่อผู้ว่าจ้างทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนแท้แต่ความเหมาะสม ในเอกสารดังกล่าวที่ปรึกษา
ไม่ต้องแจกแจงรายละเอียดการท างานเป็นรายชั่วโมง เพียงแค่สรุปย่อไม่เกิน 3-4 บรรทัด การจ่ายค่าจ้างจะคิด
ตามวันท างานจริง โดยทั่วไป ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เบิกเงินค่าล่วงเวลา นอกจากจะได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างก่อน 
โดยทั่วไปที่ปรึกษาจะต้องท างานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

การจ่ายค่าจ้างตามเวลาท างานจริงนั้น จ าเป็นต้องประเมินคุณภาพของผลงานของที่
ปรึกษาเป็นระยะๆ และเหมาะสมที่จะใช้ในกรณีที่ปริมาณแรงงานที่จะต้องใช้คิดเป็น คน-วัน หรือ คน-เดือน มี
ความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องก าหนดวงเงินสูงสุดไว้ในสัญญาด้วย  

6.4.3 ข้อดีข้อเสียของการเบิกจ่ายเงินทั้งสองวิธี 
การเบิกจ่ายเงินทั้งสองวิธีมีทั้งข้อดีข้อเสีย การเบิกจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายเป็นวิธีที่ง่าย

ที่สุดส าหรับการบริหารสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างอาจเสียเปรียบ ที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเสนอปริมาณงาน
และราคาในทางสูง ดังนั้น ถ้าหากผู้ว่าจ้างไม่ตรวจสอบหรือไม่สามารถตรวจสอบในระหว่างการเจรจาสัญญาได้
ว่า ค่าใช้จ่ายตามรายการต่างๆ ที่ที่ปรึกษาเสนอนั้น เหมาะสมเป็นธรรมพียงใดต่อผู้ว่าจ้าง อาจเสียเปรียบที่
ปรึกษาได้ กล่าวคือ ที่ปรึกษาเอาก าไรเกินควร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายจะมีบางรายการที่ที่
ปรึกษาจ่ายน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ และบางรายการที่ปรึกษาจ่ายเกินกว่าที่ตั้งใจไว้ เมื่อหักลบกันแล้ว ผู้ว่าจ้างและที่
ปรึกษาไม่ควรได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไป 

ข้อเสียที่ส าคัญของการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย คือ ที่ปรึกษามีแนวโน้มที่จะหาทางลด
ค่าใช้จ่ายลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องาน ในท านองเดียวกัน หน่วยงานที่ว่าจ้างมีแนวโน้มที่จะขอให้ที่ปรึกษา
ท างานเกินกว่าที่ตกลงกันไว้เดิม เป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจมีปัญหาในการด าเนินงานได้ 
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ส่วนการเบิกจ่ายเงินตามวิธีที่สองมีภาระในการบริหารสัญญา และมีความเสี่ยงในด้าน
การจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาโดยไม่ได้ผลงานที่ต้องการ 

 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การจ้างที่ปรึกษา1 หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

ความหมายที่ปรึกษา ที่ก าหนดโดยส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่ปรึกษา2 หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บริการเป็นที่

ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษา ส ารวจ 
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วย
เงินงบประมาณ 

ความหมายที่ปรึกษา ที่ก าหนดโดยกระทรวงการคลัง 
ที่ปรึกษา (Consultant)3 หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความ

ช านาญทางวิชาการ และประกอบวิชาชีพให้บริการในการให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิควิชาการใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ และตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างในด้านต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน 
บัญชี เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ที่ปรึกษาอาจแบ่งอย่างกว้างๆ ตามลักษณะของความ
เชี่ยวชาญหรืองานที่ให้บริการ เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาด้านองค์กร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (หรือ
วิศวกรที่ปรึกษา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ค าว่า “ที่ปรึกษา” จึงรวมถึงผู้
ประกอบวิชาชีพ (Professionals) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายวิชาชีพต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งท างานวิชาการในองค์กรที่ปรึกษา 

อาจแบ่งที่ปรึกษาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ได้เป็น Junior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งยังมี
ประสบการณ์ไม่มากนัก และ Senior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาอาวุโสที่มีประสบการณ์นับสิบปี 

ที่ปรึกษาไทย4 หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง 

ผู้เชี่ยวชาญ(Expert)5 หมายความว่า ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
คลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านเจาะอุโมงค์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนก เป็นต้น ที่ปรึกษาอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องหรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยก็ได้ 

ที่ปรึกษาอาจเป็นที่ปรึกษาอิสระซึ่งไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลหรือองค์กรใด (ส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุ
แล้ว) หรือองค์กรที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทที่ปรึกษา หรือสถาบันวิชาการ เช่น สถาบันทางวิชาการ
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เป็นต้น งานที่เหมาะส าหรับที่ปรึกษาอิสระ คือ 
งานที่มีลักษณะเป็นงานให้ค าปรึกษาแนะน า (Advisor) สามารถท าคนเดียวได้ และหน่วยงานมีปัจจัยสนับสนุน
เพียงพอ 

                                           
1
 ท่ีมาความหมายตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 

2
ท่ีมาความหมายตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 

3
 ท่ีมาของความหมายศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา ส านกัหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั 

4
 ท่ีมาของความหมายศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา ส านกัหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั 

5
 ท่ีมาของความหมายศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา ส านกัหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั 
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8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
การจ้างท่ีปรึกษา 
          การส่งเสริมท่ีปรึกษาไทย  

          ข้อ 74 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้มีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาภายใต้การก ากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพ่ือท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                (1) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนทีป่รึกษาในไทย 

      (2) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
  (3) รวบรวม จัดท า รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย 

(4) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

          ข้อ 75 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ด าเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้
ส่วนราชการจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นหลัก (Lead Firm) ในการด าเนินงาน เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะ
จ้างที่ปรึกษาไทยได้ ให้ขออนุมัติต่อ กวพ.  

          ข้อ 76 การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการโดยทั่วไป นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่
ด าเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ จะต้องมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนคน/เดือน
ของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างที่ปรึกษาไทยได้ ให้ขออนุมัติต่อ กวพ.  

          วิธีจ้างที่ปรึกษา  

          ข้อ 77 การจ้างที่ปรึกษากระท าได้ 2 วิธี คือ 

(1) วิธีตกลง 
(2) วิธีคัดเลือก  

          รายการขอจ้างท่ีปรึกษา  

          ข้อ 78 ก่อนด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
               (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
               (2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
               (3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
               (4) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ 
               (5) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
               (6) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
               (7) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
               เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจ้าง
ตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้  



- 25 - 
 

          กรรมการ  

          ข้อ 79 ในการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ 
               (1) คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
               (2) คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  

          ข้อ 80 คณะกรรมการตามข้อ 79 ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอย่างน้อย
สี่คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดตั้งแต่ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสองคน ในกรณี
จ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ให้แต่งตั้งผู้แทนจากส่วนราชการอ่ืนหรือบุคคลที่มิใช่ข้าราชการซึ่ง
เป็นผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในงานที่จะจ้างที่ปรึกษาเป็นกรรมการด้วย และในกรณีการจ้างที่ปรึกษาที่
ด าเนินการด้วยเงินกู ้ให้มีผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลังหนึ่งคน  

          ข้อ 81 ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 79 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม  

          การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น าความตามข้อ 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

          วิธีตกลง  

          ข้อ 82 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคย
ทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้  

          ข้อ 83 การจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
               (1) เป็นการจ้างเพ่ือท างานต่อเนื่องจากงานที่ได้ท าอยู่แล้ว 
               (2) เป็นการจ้างในกรณีท่ีทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการมีจ านวน
จ ากัด ไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการด้วยวิธีการคัดเลือก 
               (3) เป็นการจ้างที่ต้องการกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ  

          ข้อ 84 คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               (1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา 
               (2) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับบริการที่จะจ้างและเจรจาต่อรอง 
               (3) พิจารณารายละเอียดที่จะก าหนดในสัญญา 
               (4) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  

          วิธีคัดเลือก  

          ข้อ 85 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
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ดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้น ๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหน้า
ส่วนราชการเห็นชอบให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นข้อเสนอเข้ารับงานโดยไม่ต้องท าการคัดเลือก
ให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้  

          ข้อ 86 เพ่ือให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
การจ้างทีป่รึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
               (1) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศหรือลง
ประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เก่ียวข้อง หรือขอความร่วมมือจาก
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซ่ึงเคยด าเนินการจ้างที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 
               (2) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  

               ส่วนราชการใดท่ีมีรายชื่อที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ
น้อยรายโดยไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
               การคัดเลือกท่ีปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาให้เหลืออย่างมากหกราย 
               เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
พิจารณา และกรณีที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
แหล่งเงินนั้นด้วย  

          ข้อ 87 ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาท่ีได้คัดเลือกไว้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับงานตามวิธีหนึ่ง
วิธีใดดังต่อไปนี้ 
               (1) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็นสองซอง 
               (2) ยื่นเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว  

          ข้อ 88 คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               (1) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
               (2) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดล าดับ 
               (3) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ 87 (1) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคท่ี
ดีที่สุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม ส าหรับกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ 87 (2) ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอ
ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
               หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น 
แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาท่ีมีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาท่ีมี
ข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีดีที่สุดรายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาท่ี
เหมาะสม 
               (4) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว ให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะก าหนดในสัญญา 
               (5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
          ในกรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ 87 (1) หลังจากตัดสินให้ท าสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งได้รับการ
คัดเลือกแล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอื่นที่ได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง 
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          ส าหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกท่ีด าเนินการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการให้ปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม  

          ข้อ 89 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถท างานนั้นได้เป็นการ
ทั่วไป ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ยื่น
ข้อเสนอเพ่ือรับงาน โดยให้ด าเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้คือ 
               (1) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็นสองซอง 
               (2) ให้คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่
ปรึกษาทุกรายและจัดล าดับ 
               (3) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดล าดับไว้เป็นอันดับหนึ่งถึงอันดับสาม ตาม (๒) พร้อมกัน 
แล้วเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นล าดับแรก 
               (4) หากเจรจาตาม (3) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป
ตามล าดับเมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ด าเนินการตามข้อ 88 (4) และ (5)  

          ข้อ 90 การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ด าเนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้อ 86 และพิจารณาจัดล าดับ และเมื่อสามารถจัดล าดับได้แล้วให้เชิญ
รายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพ่ือเจรจาต่อรองราคาตามล าดับ  

          อ านาจในการสั่งจ้างท่ีปรึกษา  

          ข้อ 91 การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้ 
               (1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 20,000,000 บาท 
               (2) ปลัดกระทรวงเกิน 20,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
               (3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 50,000,000 บาท  

          ความในข้อ 91 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยข้อ 6 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ 91 การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้ 
               (1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 50,000,000 บาท 
               (2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
               (3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 100,000,000 บาท  

          ค่าจ้างที่ปรึกษา  

          ข้อ 92 อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยให้ค านึงถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เคยจ้าง จ านวนคน-เดือน (man-months) เท่าท่ีจ าเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น 
          ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา 
และท่ีปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเป็นผู้ค้ าประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และ
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ให้ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้ าประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อทางราชการได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงิน
ค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย  

          หลักประกันผลงาน  

          ข้อ 93 การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาที่แบ่งการช าระเงินออกเป็นงวด นอกจากการจ้างที่ปรึกษาซึ่ง
ด าเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 
10 ของเงินค่าจ้าง เพ่ือเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ
มีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนด วางค้ าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้
ในสัญญาด้วย  

          ข้อ 94 กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษี ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่
รัฐบาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม 

9. เอกสารอ้างอิง 
(1) คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ของส านัก

มาตรฐานต้นทุนงบประมาณ, พฤษภาคม 2549 

(2) คู่มือ แนวทางการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 
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ภาคผนวก 
มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ และคําสั่งที่เก่ียวของ 
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