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แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

 

 
ก. ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. ชื่อโครงการ 
โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  โรงพยาบาลค าตากล้า 
 
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกจิ 
หัวหน้าส่วนราชการ ช่ือ-สกุล  : นายแพทย์พันธวี  ค าสาว 

ต าแหน่ง  : นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าตากล้า 
โทรศัพท ์:  0-4279-6046                    โทรสาร :                           
e-mail :   

ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่ือ-สกุล : นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ 
ต าแหน่ง  : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท ์:  0-4279-6046                           โทรสาร :                           
e-mail : r_tawaw@hotmail.co.th 

 
๓. งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 
๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ตัวเลข)  216,000.00-บาท 

(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน 
๓.๒ แหล่งเงิน  งบประมาณประจ าป ี                     เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย 

 เงินรายได ้                                  เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ 
 อื่นๆ (ระบุ)   งบประมาณโรงพยาบาลค าตากล้า  

 
๔. รายละเอียดของอุปกรณ์  
๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีต้องการจัดหาฯลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)       
๔.๒ กรณีท่ีต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี Spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางกลางของกระทรวงไอซีที(ปี
ปัจจุบัน)  ให้ระบเุหตุผลและความจ าเป็นในการจัดหาของแต่ละรายการ   
๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ(Operating System)  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล(Database Management)   
และซอฟต์แวร์ส าหรับพัฒนาระบบรวมทั้งลิขสิทธิ์การเข้าใช้งาน(จ านวน User) ด้วย 
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๔.  รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์     

รายละเอียดมาตรฐานกลาง  
(ระบุคุณสมบตัิตามเกณฑ์ราคากลาง) 

รายละเอียด 
รายละเอียดทีไ่มต่รงกับมาตรฐานการ ลักษณะการใช้งาน 

(จ าเป็นต้องระบ)ุ 
จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย/ชุด 

(บาท) 

 
ราคารวม 
(บาท) ระบุ : เหตุผล  ความจ าเป็นท่ีต้องจัดหาครภุณัฑ์ 

มากกว่ามาตรฐาน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 
16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast 

 1. งานป้อนข้อมูล หรือ
แสดงผลทั่วไป 
2. งานเอกสารใน
ส านักงาน เช่น สร้าง แก้ไข 
ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น 
3. งานบันทึก ส ารอง และ
สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
4. งานแสดงผลการค้นหา
ความรู้ และความบันเทิง
ทั่วไป 
5. งานสืบค้นและแสดงผล
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
6. งานสื่อสารโทรคมนาคม
พ้ืนฐาน เช่น การรับส่ง
ข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น 
เป็นต้น 
7. งานอ่ืนๆ ซึ่งไม่ต้องใช้
ประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

8 เครื่อง 16,000 128,000 
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๔.  รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์     

รายละเอียดมาตรฐานกลาง  
(ระบุคุณสมบตัิตามเกณฑ์ราคากลาง) 

รายละเอียด 
รายละเอียดทีไ่มต่รงกับมาตรฐานการ ลักษณะการใช้งาน 

(จ าเป็นต้องระบ)ุ 
จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย/ชุด 

(บาท) 

 
ราคารวม 
(บาท) ระบุ : เหตุผล  ความจ าเป็นท่ีต้องจัดหาครภุณัฑ์ 

มากกว่ามาตรฐาน 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

และความสามารถพิเศษ 
เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 

        
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จ านวน 1 
หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ 

 1. งานค านวณผลทางด้าน
คณิตศาสตร์ สถิติ ข้อมูล
ด้านสาธารณสุขสุขภาพ 
2. งานประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านสาธารณสุข
สุขภาพ 
3. งานแปลโปรแกรม
ระดับสูง (Compile) 
4. งานพัฒนาโปรแกรม
แอพพลิเคชั่น ระบบ
สารสนเทศด้านสาธารณสุข 
5. งานอ่ืนๆ ซึ่งต้องอาศัย
ความสามารถทางด้านการ
ค านวณอย่างชัดเจน 

4 เครื่อง 22,000 88,000 
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๔.  รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์     

รายละเอียดมาตรฐานกลาง  
(ระบุคุณสมบตัิตามเกณฑ์ราคากลาง) 

รายละเอียด 
รายละเอียดทีไ่มต่รงกับมาตรฐานการ ลักษณะการใช้งาน 

(จ าเป็นต้องระบ)ุ 
จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย/ชุด 

(บาท) 

 
ราคารวม 
(บาท) ระบุ : เหตุผล  ความจ าเป็นท่ีต้องจัดหาครภุณัฑ์ 

มากกว่ามาตรฐาน 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่
บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics 
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
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๔.  รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์     

รายละเอียดมาตรฐานกลาง  
(ระบุคุณสมบตัิตามเกณฑ์ราคากลาง) 

รายละเอียด 
รายละเอียดทีไ่มต่รงกับมาตรฐานการ ลักษณะการใช้งาน 

(จ าเป็นต้องระบ)ุ 
จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย/ชุด 

(บาท) 

 
ราคารวม 
(บาท) ระบุ : เหตุผล  ความจ าเป็นท่ีต้องจัดหาครภุณัฑ์ 

มากกว่ามาตรฐาน 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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๕. วิธีการจัดหา   
        จัดซื้อ             การจ้าง           การเช่า            อ่ืนๆระบุ..........................    
 
๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์   

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตัง 
จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 
เครื่องพิมพ์ 

1. กลุ่มงานประกัน 1  
2. กลุ่มงานการเงิน 2  
3. ห้องบริหาร 2  
4. เภสัชกรรม 1  
5. ส่งเสริมสุขภาพ 1  
6. กายภาพบ าบัด 1  
7. หมาดยาน 1  
8. ห้องคลอด 1  
9. ห้องคอมพิวเตอร ์ 1  
10.  แพทย์แผนไทย 1  
 
๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยูเ่ดิม (ของหน่วยงานตามข้อ ๖.) 

รายการ สถานที่ติดต้ัง ติดต้ังใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 
7.1.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 4 เครื่อง 
7.2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จ านวน  2 เครื่อง 

กลุ่มงานประกัน ก่อนปี พ.ศ.2551 

7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ จ านวน 2 เครื่อง 
7.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จ านวน  2 เครื่อง 

กลุ่มงานการเงิน ก่อนปี พ.ศ.2551 

7.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ จ านวน 2 เครื่อง 
7.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จ านวน  3 เครื่อง 

ห้องบริหาร ก่อนปี พ.ศ.2551 

7.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ จ านวน 5 เครื่อง 
7.8 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จ านวน  3 เครื่อง 

เภสัชกรรม ก่อนปี พ.ศ.2551 

7.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ จ านวน 7 เครื่อง 
7.10 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จ านวน  2 เครื่อง 

ส่งเสริมสุขภาพ ก่อนปี พ.ศ.2551 

7.11 เครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ จ านวน 3 เครื่อง 
7.12 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จ านวน  2 เครื่อง 

กายภาพบ าบัด พ.ศ.2555 

7.13 เครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง หมาดยาน ก่อนปี พ.ศ.2551 
7.14 เครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ จ านวน 3 เครื่อง 
7.15 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จ านวน  1 เครื่อง ห้องคลอด ก่อนปี พ.ศ.2551 

7.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน ๒ เครื่อง 
7.17 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จ านวน  ๑ เครื่อง 

ห้องคอมพิวเตอร ์ พ.ศ.2556 

7.18 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 3 เครื่อง แพทย์แผนไทย ก่อนปี พ.ศ.2551 
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๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้ 

            การด าเนินงานในระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล จ าเป็นต้องอาศัยการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย  การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย งานสืบค้น
และแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล 
โทรสาร งานอ่ืนๆ ซ่ึงต้องใช้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอย่างชัดเจน 
รวมถึงการสนับสนุนงานบริการด้านอ่ืนๆในระบบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลค าตากล้า  
 
 
๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งน้ี 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

1. งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป 
2. งานเอกสารในส านักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น 
3. งานบันทึก ส ารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
4. งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงทั่วไป 
5. งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
6. งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น 
7. งานอ่ืนๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษ 
เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
1. งานค านวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ข้อมูลด้านสาธารณสุขสุขภาพ 
2. งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขสุขภาพ 
3. งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 
4. งานพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่น ระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข 
5. งานอ่ืนๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการค านวณอย่างชัดเจน 

 
๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ทีจ่ัดหาครั้งน้ีกับปริมาณงาน 

1. จัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ใหแ้ก่กลุ่มงานภายในโรงพยาบาลค าตากล้า เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการใช้งาน สะดวก และบันทึกข้อมูล
การบริการผู้ป่วยได้ทันเวลา รวมทัง้ลดความแออัดในจดุบริการต่างๆ 

2. จัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ใหก้ลุ่มงานท่ีด้องประมวลผลรายงาน สรุปวิเคราะห์งาน สถติิ การจดัการระบบข้อมูลตา่งๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ด้าน / สาขา จ านวน (คน) 
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 
2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 

 
 



“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

 
 
 
 
 
 

ข.  ข้อมูลเฉพาะกรณี 

  จัดหาใหม่                 ทดแทนของเดิม     เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 
 
       ผู้รายงาน  ........................................................................ 

    (...นายพันธวี.........ค าสาว........) 
       ต าแหน่ง.........ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าตากล้า........... 
                                     วันที่................................................................................... 

  
       ผู้อนุมัติโครงการ................................................................. 

    (...นายปรเมษฐ์........กิ่งโก.้...) 
       ต าแหน่ง.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร........... 
                                     วันที่................................................................................... 
 
 


