- ตัวอย่าง แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)

แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)
o เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท . เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
o เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท . เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ

จังหวัดลาปาง

ในการประชุมครั้งที่

เมื่อวันที่

)

ชื่อโครงการ.............การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563......
รวมวงเงินโครงการ …514,500.00... บาท (จานวนเงินเป็นตัวอักษร) จานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …. (จานวนเงินเป็นตัวอักษร)
ชื่อหน่วยงาน …..............เทศบาลนครลาปาง...................
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทลั ฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นประกาศกาหนด
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
อุปกรณ์ปอ้ งกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

ข้อกาหนด (ชื่อ
เกณฑ์/ชื่อหน่วยงาน ราคาตามเกณฑ์
ที่ประกาศกาหนด

ข้อ 24
ข้อ 7
ข้อ 42
ข้อ 50

ราคาอ้างอิง

430,000.00 430,000.00
17,000.00

16,000.00

4,300.00

4,300.00

8,000.00

7,900.00

รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

จานวน
1
3
2
1

วงเงินรวม
430,000.00
48,000.00
8,600.00
7,900.00
494,500.00

หน้า 2
แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทลั ฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นประกาศกาหนด
การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
ลาดับ
รายการ

(เปรี
ยบอย่างน้อบ.บุ
ย ๓๊คราย
/ ๓ ยี่หอ้ รวมทั
ย ๑กระทรวงดิ
เว็บไซต์จทิ ) ัลฯ
เว็บอไซต์
บ.เอ็
ดดูเยคชับเที
น่ ออนไลน์
สมายส์
บ.อี้งดเว็ูเบทคไซต์อย่างน้

5

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 2 kVA
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

ราคาอ้างอิง
20,000.00

จานวน
1

วงเงินรวม
20,000.00

รวมเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลาดับ

รายการ

20,000.00
514,500.00

จานวนเงิน
รวมจานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ
รวมวงเงินโครงการ

หมายเหตุ

จานวน
0

จานวนเงินรวม
0

๐
514,500.00

หมายเหตุ
๑. การสืบราคาจะต้องสืบทั้งจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ หากไม่ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย
๒. สาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ให้จัดทารายละเอียดตามแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ที่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสาร
๓. ราคาตามเกณฑ์ฯ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มแยกแต่ละรายการ

- ตัวอย่าง หน้า 3
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
ก. ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานอิสระ
2.1 ขื่อส่วนราชการ
เทศบาลนครลาปาง
2.2 ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
นายกิตติภูมิ นามวงค์
ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
2.3 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวรรณศรี อินทราชา ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท์
054-237-237 ต่อ 7403
โทรสาร
054-237-259
3 ค่าใช้จ่าย
3.1 วงเงินรวมทั้งสิ้น …….514,500.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)......
3.2 แหล่งเงิน
√ เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินนอกงบประมาณระบุ….........................................................................................
4. รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 กรณีราคาตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลาดับ
1

รายการ

ตาม ดีกว่า จานวน ราคา/หน่วย ราคารวม
เกณฑ์ เกณฑ์
(บาท)
(บาท)
1 430,000.00 430,000.00

อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Prevention System) แบบที่ 1
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบ 
มาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion
Prevention System)

หน้า 4
ลาดับ

2

รายการ

ตาม ดีกว่า จานวน ราคา/หน่วย ราคารวม
เกณฑ์ เกณฑ์
(บาท)
(บาท)
2) สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่าย 
ได้อย่างน้อย ดังนี้ 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
3) สามารถทางานได้อย่างน้อย 1 Segments ใน

IPS mode
4) มีความเร็วในการตรวจจับ (IPS Throughput)

ไม่น้อยกว่า 600 Mbps
5) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐานHTTPS 
หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
6) สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการ 
ใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบSyslog ได้
7) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
3 16,000.00 48,000.00
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4

แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
2) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย

5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายNetwork
(
Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่
19านิ้ว จานวน1 หน่วย 

หน้า 5
ลาดับ
3

4

รายการ

ตาม ดีกว่า จานวน
เกณฑ์ เกณฑ์
2

ราคา/หน่วย
(บาท)
4,300.00

1

7,900.00

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่
1,200x1,
า 200 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ 
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5
ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter, Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

1,200x1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษA4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้

7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,200x1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมั(Auto
ติ Document Feed) 

9) สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
10) สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า99 สาเนา 

ราคารวม
(บาท)
8,600.00

7,900.00

หน้า 6
ลาดับ

รายการ

ตาม ดีกว่า จานวน
เกณฑ์ เกณฑ์
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่(Network
าย Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่1า ช่อง
14) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้
15) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

16) สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และ Custom 

ราคา/หน่วย
(บาท)

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นประกาศกาหนด
ลาดับ
รายการ
ตาม ดีกว่า จานวน ราคา/หน่วย
เกณฑ์ เกณฑ์
(บาท)
1
5 เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 2 kVA สาหรับ
20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1) มีกาลังไฟฟ้าด้านนอก 2 kVA (1,200 Watts)
2) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) 220+/-20%
3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้าOutput (VAC) 220+/-10%
4) สามารถสารองไฟฟ้าFull
ที่ Load ได้ไม่น้อยกว่า5 นาที
5) ชนิด True online
5. วิธีการจัดหา
 ซื้อ

เช่า

รับบริจาค

ราคารวม
(บาท)
120,000

อื่นๆ (ระบุ).....................................

6. สถานที่ตั้งอุปกรณ์ (ระบุชื่อหน่วยงาน)
รายการอุปกรณ์
1. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Prevention System) แบบที่ 1
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นื้ว)
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
4. เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
5. เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 2 kVA สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ราคารวม
(บาท)

สถานที่ติดตั้ง
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

หน้า 7
7. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานตาม ข้อ 6.
- ไม่มี 8. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือเหตุผล ความจาเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ ครั้งนี้
8.1 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ( Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 มีความจาเป็นต้อง
จัดหาเนื่องจาก อุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ Fortigate รุ่น 200B ที่ใช้งานอยู่ทางบริษัทผู้ผลิตจะหยุดผลิต
อุปกรณ์ หยุดการซ่อมแซมอุปกรณ์ หยุดการให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครลาปาง
จาเป็นต้องจัดหาเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงมาทดแทนเครื่องเก่า เพื่อป้องกันและตรวจจับการบุกรุก,
ป้องกันการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รูปแบบใหม่ ๆ มีระบบป้องกันรักษาความลอดภัยที่เหมาะสม
8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) มีความจาเป็นที่ต้องจัดหาเพื่อนามาใช้งานระบบใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ที่จัดทาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
8.3 เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet) มีความจาเป็นต้องจัดหาเพื่อนามาใช้ในการ
ให้บริการทันตกรรมและเก็บค่าบริการทางทันตกรรมของเทศบาลนครลาปาง ซึ่งทาบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และไม่มีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้งาน
9. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
9.1 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ( Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ติดตั้งเพื่อ ป้องกัน
รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนคร
9.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นื้ว) ,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) นามาใช้กับงาน
การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน การขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
และการทาบัญชีการจัดเก็บค่าบริการงานทันตกรรม
10. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน
รายการอุปกรณ์
1. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Prevention System) แบบที่ 1
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นื้ว)
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
4. เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
5. เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 2 KVA สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

จานวน
ที่ติดตั้ง
๑ เครื่อง

เปรียบเทียบกับปริมาณงาน

๓ เครื่อง

เพียงพอกับปริมาณงาน

๒ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง

เพียงพอกับปริมาณงาน
เพียงพอกับปริมาณงาน
เพียงพอกับปริมาณงาน

เพียงพอกับปริมาณงาน
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11. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์/บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน ICT ที่มีอยู่ปัจจุบัน
๑. นางสนันตน์ชินา วงค์ลาวัลย์ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
๒. นายเฉลิมเกียรติ ไชยแก้ว ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี
1. การจัดหา .............เป็นการจัดหาใหม่.............................................................................................
2. การจัดหาครั้งนี้ ...........เพื่อใช้ในการทดแทนของเดิม ..............................................................................
3. การจัดหาครั้งนี้ ...........เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ............................................................................

ผู้รายงาน ........................................................
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตาแหน่ง
วันที่
…….....................................................
ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………...….
(..................................................)
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานัก/กอง................
วันที่
…….............................................................

