สรุปกดรปรบบปรุงแบบรดยงดน
แบบรดยงดน (เดัิม)
ลำดดับบที่่

ชื่อแบบ

(แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔
และ ว๒๔๓๕
ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

แบบรดยงดน
(ปรบบปรุง ธ.ค.59)

๑

คกก.มท. ๐๑ แบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคา

๒

คกก.มท. ๐๒ แบบรายงานผลการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรร
(ก่อนการจัดหา)
คกก.มท. ๐๓ แบบรายงานผลการจัดหา แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรร
ระบบคอมพิวเตอรร
(หลังการจัดหา)
(หลังการจัดหา)

๓

๔
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คกก.มท. ๐๔ แบบรายงานการจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณร
การเรียนการสอน
เอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาโครงการเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณร
การเรียนการสอนของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย
แบบบัญชี
ราคากลางงาน
พัฒนาระบบ
ประเภท
โปรแกรม
ประยุกตร

รดยกดร
(Check List)

รอบกดรรดยงดน / จำดนวน (ชุดั)

หมดยเหตุ

แบบรายงานสรุปโครงการ  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท.
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของคุณลักษณะเฉพาะและ ในหลักการ
ราคา
(ก่อนการจัดหา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
เดิมคือ
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน แบบ คกก.มท. 0๑
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)
จนานวนไม่น้อยกว่าองครประกอบของ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/
 เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท.
เดิมคือ
รั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
/จั
ง
หวั
ด
จั
ด
ส่
ง
รายงานให้
เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการ
แบบ คกก.มท. 0๒
คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ
จากคณะกรรมการของ (ระบุส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)
ในการ ทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม,
เมษายน-กันยายน) จนานวน ๑ ชุด
ประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน
ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

ยังคงใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

ยกเลิก
 ได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการของ (ระบุส่วนราชการ/ คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ
รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด) ในการประชุมครั้ง (ผ่านคณะกรรมการฯ ของส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)
ที่
เมื่อวันที่
 การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดนาเนิน ภายหลังสิน้ สุดปีงบประมาณทันที
การได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) จนานวน ๑ ชุด
กรณีจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณร
การเรียนการสอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)
จนานวนไม่น้อยกว่าองครประกอบของ
คณะกรรมการฯ

กรณีจ้างพัฒนาระบบงาน
ดาวนรโหลดที่เว็บไซตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้ กระทรวงดิจิทัลฯ
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบ
รายงานการจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕
ล้านบาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)

จนานวนไม่น้อยกว่าองครประกอบ
ของคณะกรรมการฯ

แบบรายงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
การจัดหา
ยังคงใช้งาน
คณะกรรมการฯ จนานวนไม่น้อยกว่า
ระบบ
อยู่ในปัจจุบัน
องครประกอบของคณะกรรมการฯ
คอมพิวเตอรร
มูลค่าไม่เกิน
๕ ล้านบาท
7 แบบรายงาน
การจัดหา
ยังคงใช้งาน
ระบบ
อยู่ในปัจจุบัน
คอมพิวเตอรร
วงเงินเกิน
๕ ล้านบาท
หมดยเหตุ : (๑) การพิจารณาว่าใช้แบบรายงานการจัดหาฯ แบบใด (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณรคอมพิวเตอรร
หมดยเหตุ : (๒) การพิจารณาว่าจัดส่งให้คณะกรรมการชุดใด พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณรคอมพิวเตอรร
หมดยเหตุ : (๒) ๒.๑) ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรรของกระทรวงมหาดไทย
หมดยเหตุ : (๒) ๒.๒) ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด
6

แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรบบปรุง ธ.ค. ๕๙)

แบบรายงานสรุปโครงการเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนกดรจบดัหด)
 เส่นอคณะกรรมกดรฯ ของ มท. เพิ่่อพิิจดรณดให้ควดมเห็นชอบในหลบกกดร
 เส่นอคณะกรรมกดรฯ ของ มท. เพิ่่อทรดบ (ไดั้รบบควดมเห็นชอบในหลบกกดรจดกคณะกรรมกดรของ

(ระบุส่่วนรดชกดร/รบฐวิส่ดหกิจ/จบงหวบดั)

ในกดรประชุมครบ้งที่

เม่่อวบนที่

)

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาป ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)
ชือ่ หน่วยงาน …..............................................
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตดมเกณฑฑรดคดกลดงและคุณลบกษณะพิ่้นฐดนทีป่ ระกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทลบ เพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่่อเดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่่อส่ดร)
ลำดดับบ
๑.
๒.

รดยกดร

ข้อ (ตดมเกณฑฑ MDE)

รดคด MDE

รดคดอ้ดงอิง

จำดนวน

วงเงินรวม

รดคดอ้ดงอิง

จำดนวน

วงเงินรวม

หมดยเหตุ

จำดนวนเงิน

จำดนวน

จำดนวนเงินรวม

รวมจำดนวนเงินตดมเกณฑฑ
กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ ที่ประกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทบลฯ
ลำดดับบ

รดยกดร

กดรส่่บรดคดจดกท้องตลดดั รวมทบ้งเว็บไซตฑต่ดง ๆ
(เปรียบเทียบอย่ดงน้อย ๓ รดย / ๓ ยี่ห้อ รวมทบ้งเว็บไซตฑอย่ดงน้อย ๑ เว็บไซตฑ)

๑.

ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น

รวมทบ้งเว็บไซตฑ
(อย่ดงน้อย ๑ เว็บไซตฑ)

...รดคด...
๒.

...รดคด...

...รดคด...

ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น ช่่อบริษบท/ยีห่ ้อและรุ่น

...รดคด...
รวมทบ้งเว็บไซตฑ
(อย่ดงน้อย ๑ เว็บไซตฑ)

...รดคด...

...รดคด...

...รดคด...

...รดคด...
รวมจำดนวนเงินกรณีไม่มีเกณฑฑ
รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑคอมพิิวเตอรฑ

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำดดับบ
๑.

รดยกดร

๒.
รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑอ่น ๆ
รวมวงเงินโครงการ
หมายเหตุ
๑. กดรส่่บรดคดจะต้องส่่บทบ้งจดกท้องตลดดัรวมทบ้งเว็บไซตฑ หดกไม่ใช้รดคดต่ำดสุ่ดัเปนนรดคดอ้ดงอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบดั้วย
๒. ส่ำดหรบบกดรพิบฒนดซอฟตฑแวรฑประเภทโปรแกรมประยุกตฑให้จบดัทำดรดยละเอียดัตดมแบบบบญชีรดคดกลดงงดนพิบฒนดระบบประเภทโปรแกรมประยุกตฑที่กระทรวงดัิจิทบลเพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่่อเดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่่อส่ดร) กำดหนดั
๓. รดคดตดมเกณฑฑฯ เปนนรดคดที่รวมภดษีมูลค่ดเพิิ่มร้อยละ ๗ กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ และส่่วนที่เปนนอุปกรณฑอ่น ๆ ให้ระบุภดษีมูลค่ดเพิิ่มแยกแต่ละรดยกดร

แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรบบปรุง ธ.ค. ๕๙)

แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนกดรจบดัหด)
 เส่นอคณะกรรมกดรฯ ของ มท. เพิ่่อพิิจดรณดให้ควดมเห็นชอบในหลบกกดร
 เส่นอคณะกรรมกดรฯ ของ มท. เพิ่่อทรดบ (ไดั้รบบควดมเห็นชอบในหลบกกดรจดกคณะกรรมกดรของ

(ระบุส่ว่ นรดชกดร/รบฐวิส่ดหกิจ/จบงหวบดั)

ในกดรประชุมครบ้งที่

เม่่อวบนที่

)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass) ด้านประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๙
รวมวงเงินโครงกดร จำดนวนเงิน 24,021,200 บดที (ย่่สิบส่่ล้ดนสองหมื่นหนึ่งพบนสองร้อยบดทีถ้วน)
ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำดนวนเงิน 22,622,800 บดที (ย่่สิบสองล้ดนหกแสนสองหมื่นสองพบนแปดัร้อยบดทีถ้วน)
สำานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตดมเกณฑฑรดคดกลดงและคุณลบกษณะพิ่้นฐดนทีป่ ระกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทลบ เพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่อ่ เดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่อ่ ส่ดร)
ลำดดับบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข้อ (ตดมเกณฑฑ MDE)
ข้อ ๘
ข้อ ๕๘
ข้อ ๖๗
ข้อ ๔๒
ข้อ ๕๕

รดยกดร
เคร่่องคอมพิิวเตอรฑ ส่ำดหรบบงดนประมวลผล แบบที่ ๑
เคร่อ่ งส่ำดรองไฟฟ้ดขนดดั ๘๐๐ VA
ชุดัโปรแกรมระบบปฏิบบติกดรส่ำดหรบบเคร่่องไมโครคอมพิิวเตอรฑ
เคร่อ่ งพิิมพิฑชนิดัเลเซอรฑ/ชนิดั LED ขดวดัำด (๓๐ หน้ด/นดที)
อุปกรณฑอ่ดนบบตรแบบอเนกประส่งคฑ (Smart Card Reader)

รวมจำดนวนเงินตดมเกณฑฑ
กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ ที่ประกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทบลฯ
ลำดดับบ
รดยกดร
กดรส่่บรดคดจดกท้องตลดดั รวมทบ้งเว็บไซตฑต่ดง ๆ(เปรียบเทียบอย่ดงน้อย ๓ รดย / ๓ ยี่ห้อ รวมทบ้งเว็บไซตฑอย่ดงน้อย ๑ เว็บไซตฑ)
www.thaipointofsale.com
www.nubbank.com/Index.php?
๑. เคร่่องอ่ดนบดรฑโค้ดัแบบเลเซอรฑ
Barcode-systemยี่ห้อ Motorola รุ่น ยี่ห้อ Intermec รุ่น ยี่ห้อ Honeywell

Symbol-LS2208

SR30

เคร่่องพิิมพิฑหนบงส่่อผ่ดนแดันถดวร

๖,๓๐๐

๕,๕๐๐

๔,๕๐๐

ยี่ห้อ Datacard รุ่น
PB500

ยี่ห้อ Matica รุ่น
D3000

ยี่ห้อ DILETTA รุ่น
550i

๔๒๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

รดคดอ้ดงอิง
๒๒,๐๐๐
๓,๒๐๐
๓,๘๐๐
๗,๙๐๐
๗๐๐

วงเงินรวม
๒,๐๒๔,๐๐๐
๒๙๔,๔๐๐
๓๔๙,๖๐๐
๓๖๓,๔๐๐
๖๔,๔๐๐
๓,๐๙๕,๘๐๐

รดคดอ้ดงอิง

จำดนวน

วงเงินรวม

หมดยเหตุ

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
4,334.00 บาท (VAT 7% เท่ากับ
303.38 บาท) ดังนั้น ราคารวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม คือ 4,637.38 บาท
www.datacard.com/Passportissuance/pb500-gen2-Passportprinter

๔๔๐,๐๐๐

๕,๘๘๕

๔,๘๑๕

๔,๕๐๐

๔๖

๒๐๗,๐๐๐

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔๒๐,๐๐๐

๔๖

๑๙,๓๒๐,๐๐๐

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาในเว็บไซตรยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5,500.00 บาท (VAT 7% เท่ากับ
4,500.00 บาท (VAT 7% เท่ากับ
385 บาท) ดังนั้น ราคารวมภาษีมูลค่า 315 บาท) ดังนั้น ราคารวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม คือ 5,885 บาท
เพิ่ม คือ 4,815 บาท
www.barcodestore.in.th/index.php?lay www.diletta.com/EN/
=show&ac=cat_show_pro_detail&c
Prod_pp_550i.htm
id=85155&pid=738453

_

๕๑๓,๖๐๐

_

ได้ตรวจสอบแล้ว
ไม่มีราคาในเว็บไซตร

ราคาในเว็บไซตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
480,000 บาท (VAT 7% คือ
33,600 บาท) ดังนั้น ราคารวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม คือ 513,600 บาท

ได้ตรวจสอบแล้ว
ไม่มรี าคาในเว็บไซตร

๑๙,๕๒๗,๐๐๐
๒๒,๖๒๒,๘๐๐

รวมจำดนวนเงินกรณีไม่มีเกณฑฑ
รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑคอมพิิวเตอรฑ
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำดดับบ
๑. ค่ดขนส่่ง เดัินส่ดยไฟฟ้ด ส่ดยส่บญญดณ พิร้อมติดัตบ้งอุปกรณฑต่อพิ่วงและติดัตบ้งระบบโปรแกรมประยุกตฑ
๒. ชุดัโต๊ะบริกดรส่ำดหรบบงดนพิิมพิฑหนบงส่่อผ่ดนแดันถดวร

จำดนวน
๙๒
๙๒
๙๒
๔๖
๙๒

/WizContent.asp?
lay=show&ac=cat_show_pro_Detai
รุ่น Voyager GS Solution.tarad.com/Product.detail wizConID=96&txtmMenu_ID=7
l&pid=578755
_0_th_684278
MS9590

๔,๖๓๗

๒.

รดคด MDE
๒๒,๐๐๐
๓,๒๐๐
๓,๘๐๐
๗,๙๐๐
๗๐๐

รดยกดร

รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑอ่น ๆ
รวมวงเงินโครงการ

จำดนวนเงิน
๗๕๔,๔๐๐
๗,๐๐๐

จำดนวน
๑
๙๒

จำดนวนเงินรวม
๗๕๔,๔๐๐
๖๔๔,๐๐๐
๑,๓๙๘,๔๐๐
๒๔,๐๒๑,๒๐๐

แบบ คกก.มท. ๐๓ (ปรบบปรุง ธ.ค. ๕๙)

แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลบงกดรจบดัหด)
 ไดั้รบบควดมเห็นชอบในหลบกกดรจดกคณะกรรมกดรของ (ระบุส่่วนรดชกดร/รบฐวิส่ดหกิจ/จบงหวบดั)
 กดรจบดัหดที่หน่วยงดนส่ดมดรถดัำดเนินกดรไดั้เอง (มูลค่ดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บดท)

ในกดรประชุมครบ้งที่

เม่่อวบนที่

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาป ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)
ชื่อหน่วยงาน …..............................................
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตดมเกณฑฑรดคดกลดงและคุณลบกษณะพิ่้นฐดนที่ประกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจทิ บลเพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่่อเดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่่อส่ดร)
ลำดดับบ
๑.
๒.

รดยกดร

ยี่ห้อและรุ่นที่จบดัหดไดั้ รดคดที่ไดั้รบบควดมเห็นชอบ

รดคดจบดัหดจริง

จำดนวน

วงเงินรวม

รดคดจบดัหดจริง

จำดนวน

วงเงินรวม

รวมจำดนวนเงินตดมเกณฑฑ
กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ ที่ประกดศกำดหนดัโดัยกระทรวงดัิจิทบลฯ
ลำดดับบ
๑.
๒.

รดยกดร

ยี่ห้อและรุ่นที่จบดัหดไดั้ รดคดที่ไดั้รบบควดมเห็นชอบ

รวมจำดนวนเงินกรณีไม่มีเกณฑฑ
รวมจำดนวนเงินส่่วนที่เปนนอุปกรณฑคอมพิิวเตอรฑ
หมายเหตุ รดคดตดมเกณฑฑฯ เปนนรดคดที่รวมภดษีมูลค่ดเพิิ่มร้อยละ ๗ กรณีไม่มีรดคดตดมเกณฑฑฯ และส่่วนที่เปนนอุปกรณฑอ่น ๆ ให้ระบุภดษีมูลค่ดเพิิ่มแยกแต่ละรดยกดร

แบบ คกก.มท. ๐๔
แบบรดยงดนกดรจบดัหดสื่อกดรเร่ยนรู้และอุปกรณ์กดรเร่ยนกดรสอน
จบงหวบดั ................................................................
หน่วยงดน.................................................................................................... (เช่น อบจ.นครปฐม)
ช่่อโครงกดร .............................................................................................................................................
วงเงินที่เส่นอขอควดมเห็นชอบ ................................................................. บดท
รายละเอียด/การใช้งานของซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ
๑.ช่่อส่่อ่ และบริษบทผูผ้ ลิตส่่่อ ...............................................................................................................
๒.บริษทบ ผู้จบดัจำดหน่ดย ..........................................................................................................................
๓.การติดตั้งเพื่อใช้งาน (ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง o )
o๓.๑เป็นการใช้งานภายใน ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Internet
o๓.๑.๑ ใช้งานได้สนาหรับผูเ้ รียนคนเดียว (stand alone)
ซอฟตฑแวรฑ/โปรแกรมส่่อ่ บรรจุอยู่ในอุปกรณฑชนิดั
o๓.๑.๑.๑ External hard disk และมี key lock
o๓.๑.๑.๒ DVD และมี key lock
o๓.๑.๑.๓ DVD และมี serial number
o๓.๑.๑.๔ ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
o๓.๑.๑.๕ SD card /handy dirve/flash drive/thumb drive
o๓.๑.๒ ใช้งานได้หลายคนพร้อมกันโดยผ่านเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
ซอฟตฑแวรฑ/โปรแกรมส่่อ่ บรรจุอยู่ในอุปกรณฑชนิดั
o๓.๑.๒.๑ External hard disk และมี key lock
o๓.๑.๒.๒ External hard disk
o๓.๑.๒.๓ เครื่องแม่ข่าย (server)
จำดนวนผูใ้ ช้งดนพิร้อมกบน ….................... คน
o๓.๒เป็นการใช้งานที่ต้องเชื่อมต่อผ่าน Internet ต้องเรียกใช้สื่อจากเครื่องแม่ข่ายของบริษัทผูผ้ ลิตสื่อ
o๓.๒.๑ จนากัดจนานวนผูเ้ รียน
o๓.๒.๒ ไม่จนากัดจนานวนผูเ้ รียน (unlimited)
จำดนวนผูใ้ ช้งดนพิร้อมกบน ….................... คน
๔.ลบกษณะของโปรแกรมส่่่อ
o๔.๑มีระบบจัดการเนื้อหา (สนาหรับอาจารยร เพื่อจัดการเรียนการสอน)
o๔.๒การนนาเสนอบทเรียน
o๔.๒.๑ กลุม่ ที่ ๑ ประกอบด้วย ข้อความ (Text) เสียง (Sound) และรูปภาพ (Picture)
o๔.๒.๒ กลุม่ ที่ ๒ ประกอบด้วย ภาพวีดิทัศนร (Video)
o๔.๒.๒.๑ ประเภทที่ ๑ เป็นภาพวีดิทัศนร (Video) ที่เกิดจากการถ่ายด้วยกล้องวีดิทัศนรแล้วนนามาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยการบีบอัดสัญญาณวีดิทัศนรให้มีขนาดเล็กลงตามมาตรฐานการลดขนาดข้อมูลไฟลร MPEC
(Motion Picture Expert Group) ไฟลรมีนามสกุล .avi, .dvi, .mpeg เป็นต้น
o๔.๒.๒.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นภาพวีดิทัศนร (Video) แบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ที่เกิดจากการนนาภาพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแสดงติดต่อกันด้วยความเร็วที่สายตาไม่สามารถจับภาพได้ เรียกทั่วไปว่า แอนนิเม
ชัน (Animation) ไฟลรมีนามสกุล .fla, .flc, .mmm, .swf เป็นต้น
o๔.๒.๓ กลุม่ ที่ ๓ การปฏิสัมพันธร (Interaction) มี ๒ ประเภทได้แก่
o๔.๒.๓.๑ ประเภทที่ ๑ เป็นโปรแกรมทีม่ กี ารตอบโต้กบั ผูเ้ รียนได้บางส่วนเหมือน คอมพิวเตอรรชว่ ยสอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI แต่ไม่เต็มรูปแบบ ไม่สามารถเก็บผลการทดสอบของผู้เรียนได้ ผู้เรียนไม่
สามารถใส่ค่าในรูปแบบการทดลองได้ เป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟทรแวรรคอมพิวเตอรร โดยใช้เทคนิคการนนาภาพนิง่ หลายๆ ภาพมาเรียงต่อกันเพื่อให้เกิดภาพเคลือ่ นไหวโดยมีเนื้อหาภาพเคลือ่ นไหวและเสียง ผูใ้ ช้งานสามารถ
โต้ตอบกับสื่อมัลติมิเดียได้เบื้องต้น เช่นลากวัตถุหรือข้อความจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไฟลรมีนามสกุล .fla, .swf, .exe เป็นต้น
o๔.๒.๓.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นคอมพิวเตอรรชว่ ยสอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI เต็มรูปแบบ มีลกั ษณะ “บทเรียนสนาเร็จรูป”  ทีส่ ร้างขึน้ ในลักษณะซอฟตรแวรรสาน เร็จรูป (Package Software) นนาไปสอน
(Instruction) เนือ้ หาใหม่ โดยใช้คอมพิวเตอรรเป็นเครือ่ งมือในการเรียนการสอนบทเรียนหรือนนาเสนอบทเรียน ผูเ้ รียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ตามระดับความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทท างการเรียน
เพือ่ ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จุดเด่นทีส่ าน คัญของบทเรียน คือ การนนาเสนอเนือ้ หาในลักษณะหลายสือ่ (Multimedia) ได้แก่ประเภท ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลือ่ นไหว (Animation) ภาพวิดโี อ (Video) และเสียง (A
udio) โดยทีผ่ เู้ รียนจะมีโอกาสได้ปฏิสมั พันธร (Interactive) กับบทเรียนโดยผ่านเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรรได้ตลอดเวลา รวมทัง้ การแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีดว้ ยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผเู้ รียน และเก็บผลการเรียนได้
o๔.๓มีแบบทดสอบ จนานวน ........................ ข้อ
o๔.๓.๑ ประเภทที่ ๑ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันทีโดยไม่ได้บนั ทึกคะแนนลงฐานข้อมูล
o๔.๓.๒ ประเภทที่ ๒ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันที มีการบันทึกคะแนนลงฐานข้อมูล
o๔.๔มีเฉลยแบบทดสอบ โดยแสดงวิธีทนาโดยละเอียด
๕.จำดนวนลิขส่ิทธิทที่จบดัหด (จำดนวนชุดั/license) …...........................................................
๖.รดคดต่อชุดัโปรแกรม
o๖.๑ราคารวม ๘ กลุม่ สาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๓............................. บาท
o๖.๒ราคารวม ๘ กลุม่ สาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ประถมศึกษาปีที่ ๖............................. บาท
o๖.๓ราคารวม ๘ กลุม่ สาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖............................. บาท
o๖.๔ราคารวม ๘ กลุม่ สาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓............................. บาท
o๖.๕ราคารวม ๘ กลุม่ สาระ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓............................. บาท
o๖.๖ราคารวม ๘ กลุม่ สาระ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖............................. บาท
o๖.๗ราคารวม ๘ กลุม่ สาระ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖............................. บาท
o๖.๘อื่น ๆ ระบุ (ดูภาคผนวก) ..............................................................ราคา............................. บาท
๗.อุปกรณฑที่ผเู้ รียนใช้ซอฟตฑแวรฑ/โปรแกรมส่่่อ
o๗.๑เครื่องไมโครคอมพิวเตอรร
o๗.๒แท็ปเล็ต
o๗.๓ผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกสร (e-Board)
~~~~~~~~~~~~~~~

เอกสดรหลบกฐดนประกอบกดรพิจดรณด
โครงกดรสนบบสนุนส่งเสริมกดรจบดัหดสื่อกดรเร่ยนรู้และอุปกรณ์กดรเร่ยนกดรสอน
ของหน่วยงดนในสบงกบดักระทีรวงมหดดัไทีย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรรของกระทรวงมหาดไทย/ส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้
และอุปกรณรการเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต้องเสนอรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
๑.กดรดัำดเนินงดนตดมหนบงสือกระทีรวงมหดดัไทีย ดั่วนมดก ที่่ มที ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวบนที่่ ๑๑ ม่นดคม ๒๕๕๑ กรณีการจัดหา
สือ่ การเรียนรู้สนาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยรพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้แสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑สนาเนาคนาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
สือ่ การเรียนรู้และอุปกรณรการเรียนการสอน
๑.๒สนาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑.๑ ทีม่ มี ติให้ความเห็นชอบการจัดหาสื่อการรู้และอุปกรณรการเรียนการสอน
๑.๓กรณีที่เคยจัดหาสือ่ การเรียนรู้และอุปกรณรการเรียนการสอนแล้ว ในการจัดหาครั้งต่อไป ให้แนบผลการประเมินการใช้สื่อการ
เรียน ดเนินงดนตดมหนบงสือกระทีรวงมหดดัไทีย ดั่วนมดก ที่่ มที ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวบนที่่ ๑ ม่นดคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงกดร
๒.กดรดัำ
ปรบบปรุงห้องเร่ยน ASEAN School Online ดังนี้
๒.๑เอกสารหลักฐานยืนยันว่าโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณรการเรียนการสอน มีความเหมาะสม
ความจนาเป็น ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับองครประกอบดังนี้
๒.๑.๑ผลสัมฤทธิขท องโครงการ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิทท างการเรียน และความพึงพอใจของผูเ้ รียน
๒.๑.๒ความต้องการของประชาชนภายในท้องถิน่
๒.๑.๓ความสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของชาติ
๒.๑.๔ศักยภาพหรือฐานะทางการคลังขององครกรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒เอกสารหลักฐานยืนยันเพื่อมิให้เกิดความซ้นาซ้อนกัน ดังนี้
๒.๒.๑ไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง ถ้ามี ให้ยืนยันว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่มีการตั้งงบประมาณในโครงการลักษณะดังกล่าว
ไว้
๒.๒.๒การแจ้งให้โรงเรียนประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหลักก่อน
๒.๓เอกสารหลักฐานแสดงการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ
๒.๓.๑การเสนอโครงการแยกรายการครุภัณฑรทไี่ ม่จนาเป็นออกจากการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณรการเรียนการสอน
๒.๓.๒เปรียบเทียบราคากับโครงการ e-learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
๓.ข้อมูลรดยละเอ่ยดัสื่อกดรเร่ยนรู้และอุปกรณ์กดรเร่ยนกดรสอนเพื่อประกอบกดรพิจดรณดของคณะกรรมกดรฯ (ตดมแบบ
รดยงดน คกก.มที.๐๔) ดังนี้
๓.๑ชือ่ สื่อ (ชือ่ ซอฟตรแวรร/โปรแกรม)
๓.๒บริษัททีผ่ ลิตสื่อ
๓.๓ลักษณะการใช้งาน (Stand alone หรือ Network)
๓.๔ราคาซอฟตรแวรร/โปรแกรม (ต่อ ๑ ชุด/ ๑ ปีการศึกษา)
-สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชัน้ ที่ ๑ (ป.๑ - ป.๓)
-สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชัน้ ที่ ๒ (ป.๔ - ป.๖)
-สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชัน้ ที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓)
-สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชัน้ ที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖)
-สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ (ระบุ) …................................... (ดูภาคผนวก)
๓.๕ลักษณะเนื้อหาของสื่อ เป็นข้อความ (Text) สือ่ มัลติมีเดีย (Multimedia) กราฟฟิกแอนิเมชัน่ (Animation Graphic) หรืออืน่ ๆ
๓.๖การมีปฏิสัมพันธรกับผู้ใช้งาน (ผูเ้ รียน) สามารถโต้ตอบได้ในระดับใด
๓.๗ราคาอุปกรณร/ระบบเสริม (แยกรายอุปกรณร)
-อุปกรณรป้องกันการละเมิดลิขสิทธิทในซอฟตรแวรร/โปรแกรม (เช่น Hard lock, Soft lock)
-อุปกรณรบันทึกข้อมูล (เช่น External Hard disk, Flash drive)
-อุปกรณร/ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Management module)
-อื่นๆ (ระบุ) …..........................................
๓.๘จนานวนลิขสิทธิท
๓.๙การรับประกันการปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกนาหนด
***************

หมายเหตุให้หน่วยงานรับรองสนาเนาถูกต้องทุกหน้า

ดัดวนฑโหลดัแบบบบญชีรดคดกลดงงดนพิบฒนดระบบประเภทโปรแกรมประยุกตฑ
ที่เว็บไซตฑกระทรวงดัิจิทบลเพิ่่อเศรษฐกิจและส่บงคม (ช่่อเดัิม กระทรวงเทคโนโลยีส่ดรส่นเทศและกดรส่่่อส่ดร)
http://www.mict.go.th/view/1/รดคดกลดง หรือ
http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/comprice/article_20130809094706.pdf

ดัดวนฑโหลดัแบบรดยงดนกดรจบดัหดระบบคอมพิิวเตอรฑที่มีมูลค่ดไม่เกิน ๕ ล้ดนบดท
ที่เว็บไซตฑกระทรวงมหดดัไทย
http://103.28.101.10/project51new/user/download.php หร่อ
http://103.28.101.10/project51new/Download/form_5million.zip

ดัดวนฑโหลดัแบบรดยงดนกดรจบดัหดระบบคอมพิิวเตอรฑที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้ดนบดท
ที่เว็บไซตฑกระทรวงมหดดัไทย
http://103.28.101.10/project51new/user/download.php หร่อ
http://103.28.101.10/project51new/Download/5million.zip

