แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
ตัวอย่างโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ รพ xxxx
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
หัวหน้าส่วนราชการ
ชื่อ-สกุล : นายรวย ไม่จน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/รพสต , สาธารณสุขอำเภอ ฯลฯ
โทรศัพท์: 042xxxxxxxx
โทรสาร :
e-mail:
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ-สกุล : นางนักคอม งานเยอะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
โทรศัพท์:
088xxxxxxxx
โทรสาร :
e-mail:
๓. งบประมาณ ปี พ.ศ.......
๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๓.๒ แหล่งเงิน
เลือกแหล่งเงินที่ใช้
(ต้องเลือกมาด้วย)

ใส่ชื่อโครงการ

ชื่อ – สกุล หัวหน้า
ส่วนราชการ ,
ชื่อ – สกุล
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ใส่จานวนเงิน รวม
(ตัวเลข) 60,000 บาท
ของทั้งโครงการ
(ตัวอักษร) สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน
 งบประมาณประจำปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์
๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาฯลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)
๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี Spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางกลางของกระทรวงไอซีที(ปี
ปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาของแต่ละรายการ
๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน ) ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของ
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล(Database Management)
และซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบรวมทั้งลิขสิทธิ์การเข้าใช้งาน(จำนวน User) ด้วย

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียด
มาตรฐานกลาง

รายละเอียด
คุณสมบัติ
รายละเอียดทีไ่ ม่ตรงกับมาตรฐานการ
ระบุเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องจัดหาครุภณ
ั ฑ์มากกว่ามาตรฐาน ตรง ไม่
ตรง

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ - มีการรับประกันแบบ On-Site-service 3 ปี
2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา
30,000 บาท
เหตุผล : เพื่อให้บำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4
ใส่รายละเอียดรายการที่ตอ้ งการเพิ่มเติม ถ้ ามี
แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มี
(กรณี ที่ตอ้ งการ spec อื่นๆที่นอกเหนือจาก
หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่
Spec กลาง) พร้อมระบุเหตุผล
น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
ใส่รายละเอียดรายการที่ตอ้ งการจัดซื้อ
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
(ในช่องด้านซ้าย ตาม Spec กลาง)
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า
(ให้คัดลอกมาจาก Spec กลาง)
2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
ระบุจานวน ราคา และราคารวม
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
(ราคาต่อหน่วยต้องไม่เกิน
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
เกณฑ์ราคากลาง)
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

จำนวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย/ชุด
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

2

เครื่อง

30,000

60,000

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียด
มาตรฐานกลาง

รายละเอียด
คุณสมบัติ
รายละเอียดทีไ่ ม่ตรงกับมาตรฐานการ
ระบุเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องจัดหาครุภณ
ั ฑ์มากกว่ามาตรฐาน ตรง ไม่
ตรง

จำนวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย/ชุด
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น

60,000

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

๕. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ

 การจ้าง

 การเช่า

ระบุวิธีการจัดหา

 อื่นๆระบุ..........................

๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตัง

จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ห้องตรวจ X-ray
ห้องงานการเงิน

๗.

1
1

จำนวน
เครื่องพิมพ์
สถานที่ติดตั้ง

ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยูเ่ ดิม (ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภณ
ั ฑ์ 7440-000-0001/55

สถานที่ติดตั้ง
ห้องงานการเงิน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี พ.ศ.
2555
รายการที่มีอยูเ่ ดิม
()

๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับห้องตรวจ X-ray เนื่องจากมีการขยายห้องเพิ่มขึ้น ซึ่งยัง
ไม่มเี ครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับรองรับการใช้งานกับเครื่อง X-ray เครื่องใหม่
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานการเงิน ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเป็น
เวลานานแล้ว ไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง และไม่สามารถหาอะไหล่มาซ่อมบำรุงได้
บอกเหตุผลความจาเป็ น เพื่อ
ประกอบการขอพิจารณา
๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับห้องตรวจ X-ray ใช้งานในการอ่าน ฟิล์ม X-ray
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานการเงิน ใช้ประมวลผลระบบการเงินของ รพ
ลักษณะงานที่จะนาอุปกรณ์น้ ีไปใช้

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน
1 เครื่อง : 2 งาน
ภาระงานกับอุปกรณ์ที่จดั หา

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ด้าน / สาขา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน (คน)
1

บุคลากรที่ดูแลงานด้านนี้

ข. ข้ อมูลเฉพาะกรณี
 จัดหาใหม่

 ทดแทนของเดิม

 เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้รายงาน ........................................................................
เจ้าของโครงการ
(..............นางนักคอม งานเยอะ..............)
ลงลายมือชื่อ
ตำแหน่ง.............................................................................
วันที่..............................31 ธ.ค. 2564............................

ประทับวันที่มาให้
เรี ยบร้อยด้วย

ผู้ขออนุมัติโครงการ.................................................................
หัวหน้าส่วนราชการ
(..............นายรวย ไม่จน....................)
(ผอ.รพสต. / ผอ.รพ. /
ตำแหน่ง...........................................................................
สสอ.)
วันที่..............................31 ธ.ค. 2564..............................
(..............นายบริหาร ระดับสูง....................)
ตำแหน่ง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
วันที่..............................31 ธ.ค. 2565............................

