
 

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

 

 

ก. ข้อมูลโครงการ 

 

๑. ชื่อโครงการ  

โครงการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๓ 

 

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

๒.๑ ช่ือส่วนราชการ รพ.สต.ตัวอย่าง 

๒.๒ หัวหนา้ส่วนราชการ ช่ือ-สกุล :  

 

ต าแหน่ง : สาธารณสุขอ าเภอ 

โทรศัพท์ :  โทรสาร :  

e-mail :  

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่ือ-สกุล :  

 

ต าแหน่ง : ผอ.รพ.สต.ตัวอย่าง 

โทรศัพท์ :  โทรสาร :   

e-mail :  

 

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๓ 

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น xxxxxxx 

 xxxxxxx 

๓.๒ แหล่งเงิน 

 งบประมาณประจ าปี  

 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจา่ย  

 เงินรายได้  

 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ เงินบ ารุง 

 อื่นๆ(ระบุ)  



 

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์ 

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาฯลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน) 
๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปีปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการจัดหาองแตล่ะราย 
๔.๓ ในการจัดซื้อจดัจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน) ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
(Operating System) ซอฟต์แวรจ์ัดการฐานข้อมลู (Database Management) 



๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

รายละเอียด 
ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ 

รายละเอียด 
ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ 

ระบุเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจัดหา
ครุภณัฑ์ไม่ตรงเกณฑฯ์ 

จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
หน่วย/ชุด(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
๑).มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน
หลัก (๔ core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
๒).หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า ๔ MB 
๓).มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
๔).มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
๕).มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
๖).มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย
กว่า ๑ ช่อง 
๗).มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
๘).มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
๙).มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ 
หน่วย 

 1 เครื่อง ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ 



๒ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA 

๑).มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ 
Watts) 
๒).สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 

 2 เครื่อง ๒,๕๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 



๕. วิธีการจัดซ้ือ 

 จัดซื้อ   การจ้าง   การเช่า   อื่นๆระบุ   

 

ข้อ 6 ต้องระบุแผนก/ห้อง 

๖. สถานที่ติดต้ังอุปกรณ์ 

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดต้ัง จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 

ต้องระบุจ ำนวนให้ครบ 

รพ.สต.ตัวอย่าง(ห้องรักษา) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

๑ เครื่อง 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ เครื่อง 

รพ.สต.ตัวอย่าง(ห้องบริหาร) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑ เครื่อง 

 
 

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงาน
ตามข้อ ๖.) 

รายการ 

สถานที่ติดต้ัง 

ต้องระบุแผนก/
ห้อง 

จ านวนเคร่ือง ติดต้ังใช้งานเมื่อปี 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ย
กว่ำ ๑๙ นิ้ว) 

ห้องรักษา 5 2549 

1 2560 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA 6 2560 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ห้องบริหาร 2 2559 

 
 
๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้ 

ข้อ 8 ให้ระบุ เหตุผลให้ชัดเจน สอดคล้องกับท่ีขอ 
กลุ่มงำนยุทธศำสตรฯ์ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์  
   จัดหำทดแทน 1 เครื่อง เนื่องจำกครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ทะเบียนครุภัณฑ์ 7440001007/1/57 ยี่ห้อ Samsung ไมส่ำมำรถใช้งำนได้
และซ่อมได้อีก 
- เครื่องส ำรองไฟ เนื่องจำกเกดิควำมช ำรุด และเสื่อมสภำพลง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดกำรสูญหำยของข้อมูลและช่วยเพิม่ประสิทธิภำพ
แก่ผู้ใช้งำน   



 
 กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 - เครื่องส ำรองไฟ  
   จัดหำใหม่ 1 เครื่อง เนื่องจำกยังมีชุดคอมพิวเตอร์ที่เจำ้หน้ำท่ีใช้ปฏิบัติงำนยังไมม่ีเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาคร้ังนี ้

บริหำรทรัพยำกรบุคคล, ยุทธศำสตร์ฯ 

 
 
๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาคร้ังนี้กับปริมาณงาน 

ใช้ปฏิบัติงานทุกวัน 

 
 

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ด้าน/สาขา จ านวน(คน) 

ฮารด์แวร์ / ซอฟท์แวร์ , ระบบงานคอมพิวเตอรล์ูกข่าย ๓ 

  



ข. ข้อมลูเฉพาะกรณี 

จัดหาใหม่                ทดแทนของเดิม         

 
 
 

ผู้รำยงำน  ........................................................................ 
    (                                    ) 

       ต ำแหน่ง.............................ผอ.รพ.สต............................... 
                                     วันที่  ................................................................................  
 
 
 
        ................................................................. 

    (                                     ) 
       ต ำแหน่ง ......................สำธำรณสุขอ ำเภอ………............... 
                                     วันที่  ................................................................................  
 
 
 
       ผู้อนุมัติโครงกำร................................................................. 

    (                                    ) 
       ต ำแหน่ง….......................................................................... 
                                     วันที่  ................................................................................  
 
 
 
 

คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการโครงการ " โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปี 
๒๕๖๓ " ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 


