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เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร ณ วนัที่ 18 กุมภาพันธ 2558 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2558 

 

 1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที ่1 ราคา 120,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอร             

แมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา   

1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 15 MB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 

7,200 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกวา และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB 

จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย  

- มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน                 

1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวน

ไมนอยกวา 2 ชอง 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 

 

2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที ่2 ราคา 310,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server) โดยเฉพาะและมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 20 MB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 32 GB 

- สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอ

นาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกวา และมีความจุไมนอยกวา  450 GB จํานวนไมนอยกวา 

4 หนวย 

- มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  จํานวน                      

1 หนวย 
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวน

ไมนอยกวา 2 ชอง 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 

 

3. ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที ่1 ราคา 390,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 6 เครื่อง 

- ม ีInterconnect Module ที่ใชในการเชื่อมตอแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 2 หนวย และแบบ Fiber Channel หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย  

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร              

แมขายชนิด Blade เต็มตู 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตูที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ์ (license)  ครบตาม

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้งไดเต็มตู 

 

4. ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 ราคา 690,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถติดตั้งเครือ่งคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 14 เครื่อง 

- มี Interconnect Module ที่ใชในการเชื่อมตอแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน                 

ไมนอยกวา 2 หนวย และแบบ Fiber Channel หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร                

แมขายชนิด Blade เต็มตู 

- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตูที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ์ (license)  ครบตาม

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้งไดเต็มตู 

 

5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด  Blade สําหรับตู Enclosure/Chassis แบบที ่1  

ราคา  140,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา  6 แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร                 

แมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา               

1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 15 MB ตอ Processor  

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 2 หนวย 
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที หรือ

ดีกวา แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา             

2 หนวย 

- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1 

- สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายผาน Interconnect Module ของตูสําหรับติดตั้งเครื่อง                   

แมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 Base-T และ Fiber Channel ได 

- สามารถใชงาน DVD-ROM, USB device หรือดีกวา แบบ Virtual Media ได 

- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย    

 

6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับตู Enclosure/Chassis แบบที ่2  

ราคา  400,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร           

แมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz จํานวนไมนอยกวา              

2 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ไมนอยกวา 18 MB ตอ Processor  

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 4 หนวย 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที หรือ 

ชนิด Solid State Disk หรือดีกวา แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุ               

ไมนอยกวา 200 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1  

- สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายผาน Interconnect Module ของตูสําหรับติดตั้งเครื่อง                  

แมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 Base-T และ Fiber Channel ได 

- สามารถใชงาน DVD-ROM, USB device หรือดีกวา  แบบ Virtual Media ได 

- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย     

 

7. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา                 

18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 

8. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน                       

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache 

Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory  

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้ 

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน                

1 หนวย 

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 
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9. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน                     

(8 Thread) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 8 MB สําหรับแบบ L3 Cache 

Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory  

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน                 

1 หนวย 

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา18.5 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

 

10. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน ราคา 17,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz หรือ 

2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  1.6 GHz 

- มีหนวยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

 

11. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไมนอยกวา 10 แกน (10 core) ตอง

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz หรือ 

2) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  1.7 GHz หรือ 

3) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  2.7 GHz 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

 

12. อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 510,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ 

SAN (Storage Area Network) ได  

- มีสวนควบคุมอุปกรณ (Controller) แบบ Dual Controller   

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา          

300 GB และมีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาท ีจํานวนไมนอยกวา 12 หนวย 

- สามารถติดตั้ง Hard Disk ไดสูงสุด 24 หนวย 

- สามารถทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
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13. คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาท/เดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ไมนอยกวา 5 อุปกรณ 

- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร                 

ฉบับที่มีผลบังคับใช 

 

14. คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที ่2 ราคา 30,000 บาท/เดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ไมนอยกวา 10 อุปกรณ 

- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร                 

ฉบับที่มีผลบังคับใช 

 

15. คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที ่3 ราคา 42,000 บาท/เดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ไมนอยกวา 15 อุปกรณ 

- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร                 

ฉบับที่มีผลบังคับใช 

 

16. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที ่1 ราคา 50,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรทีไ่ดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs 

or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณที่เปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, Network 

Devices ตางๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน 

ไดอยางนอย 3 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 
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- มีระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยืนยันความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ               

SHA-1 หรือดีกวา 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN, 

Server เปนตน ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได 

- สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ฉบับที่มีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได

มาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2552)                

เปนตน 

- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ 

DVD หรือ External Storage เปนตน ได 

- สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาท ี(Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 1,000 eps 

 

17. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที ่2 ราคา 400,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรทีไ่ดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs 

or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณที่เปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, Network 

Devices ตาง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน 

ไดอยางนอย 10 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 

- มีระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยืนยันความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ                 

SHA-1 หรือดีกวา 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN, 

Server เปนตน ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได 

- สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ฉบับที่มีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได

มาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2552)                

เปนตน 

- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ 

DVD หรือ External Storage เปนตน ได 

- สามารถจัดเก็บขอมลูเหตุการณตอวินาท ี(Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 7,000 eps 
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18. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที ่3 ราคา  850,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ                

(logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณที่เปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, 

Network Devices ตาง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล 

เปนตน ไดอยางนอย 15 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 

- มีระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยืนยันความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ                 

SHA-1 หรือดีกวา 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN, Server 

เปนตน ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได 

- สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ฉบับที่มีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได

มาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2552)                

เปนตน 

- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ 

DVD หรือ External Storage เปนตน ได 

- สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาท ี(Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 20,000 eps 
 

19. อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบที ่1 ราคา 280,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  

- ม ีThroughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 450 Mbps 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวน

ไมนอยกวา 4 ชอง 

- มีระบบตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอยดังนี้  Syn Flood, UDP Flood, 

ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop 

Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เปนตน ได 

- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation 

(NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได 

- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 

- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเปน Syslog ได 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
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20. อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบที ่2 ราคา 790,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  

- ม ีThroughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 4 Gbps 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 4 ชอง 

- สามารถตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอยดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, 

ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop 

Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เปนตนได 

- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation 

(NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได 

- สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได  

- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 

- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเปน Syslog ได 

- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย  

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

 

21. อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที ่1 ราคา 550,000 บาท  

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Intrusion 

Prevention System) 

- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอยดังนี้ 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 

- สามารถทํางานไดอยางนอย 1 segments  ใน IPS mode  

- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อยางนอย 500 Mbps  

- เมื่ออุปกรณเกิดปญหาสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ                  

In-Line Mode สามารถรับสงขอมูลไดตามปกต ิ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

- สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 
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22. อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที ่2  

ราคา  1,100,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Intrusion 

Prevention System) 

- สามารถทํางานไดในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกวา 

- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอยดังนี้ Signature matching, Protocol 

/ Packet Anomalies, Statistical anomaliesหรือ Application anomalies, Overflow, Worm, 

Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DoS, 

DDoS 

- สามารถทํางานไดอยางนอย 3 segments ใน IPS mode  

- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อยางนอย 1 Gbps  

- เมื่ออุปกรณเกิดปญหาสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ                   

In-Line Mode สามารถรับสงขอมูลไดตามปกต ิ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 

- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

- สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 

 

23. อปุกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall) ราคา 590,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เปนอุปกรณทําหนาที่ในการปองกันดาน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ

ติดตั้งในตูเก็บอุปกรณมาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 3 ชอง 

- รองรับการสงผานขอมูลไดอยางนอย 5,000 HTTP ตอวินาที หรือ 5,000 Transactions                      

ตอวินาท ีหรือดีกวา 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser หรือ CLI ไดเปนอยางนอย 

- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใชงาน Web Application ของผูที่ เขามาใชบริการ                          

Web Application บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตางๆ ได  

- อุปกรณที่นําเสนอจะตองสามารถทํางานแบบ In-Line (Bridge) หรือ Transparent และ           

Span-mode (Monitor) สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมไดเปนอยางนอย 

- มีความสามารถในการทํางานและปกปอง Web Application ตางๆ ได โดยรองรับ HTTPS                     

ไดเปนอยางนอย 
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- สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย  

- สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณภายนอกได 

- รองรับการปองกันการถูกโจมตีดวยวิธีตางๆ ไดอยางนอย ดังนี้ 

- Cross-site Scripting 

- Cookie Poisoning 

- Buffer Overflow 

- SQL infection 

- สามารถทํารายงานการถูกโจมตีไดในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกวา 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

 

24. อุปกรณปองกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail Security) ราคา 260,000 บาท     

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เปนอุปกรณเพื่อใชในการตรวจจับและปองกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 2 ชอง 

- สามารถทํางานในรูปแบบของ SMTP relay ไดเปนอยางนอย 

- สามารถรองรับผูใชงานไดไมนอย 500 บัญชีผูใชงาน 

- สามารถเขาบริหารจัดการตัวอุปกรณผาน HTTPS หรือ SSH หรือดีกวา 

- สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 

 

25. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที ่1 (ขนาด 36U) ราคา 20,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 

80 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 179 เซนติเมตร 

- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง 

- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 

 

26. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที ่2 (ขนาด 42U) ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 

110 เซนติเมตรและความสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 

- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 

- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 
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27. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ราคา 130,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 

110 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 

- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 

- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 

- มีประตูหนาเปนแบบโลหะที่มีรูพรุน 

- มีจอภาพ อปุกรณสลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แปนพิมพพรอมแผนสัมผัส (touch pad)   ที่ถูก

ออกแบบ และติดตั้งอยูภายในตู Rack  

 

28. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง ราคา 2,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 16 ชอง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

 

29. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที ่1 ราคา 5,900 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 24 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 2 ชอง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

 

30. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที ่2 ราคา 25,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 24 ชอง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 
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31. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง   ราคา  120,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 3 ของ OSI Model 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 24 ชอง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

- สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 

 

32. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 6,900 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเปนอยางนอย 

- สามารถทํางานที่คลื่นความถี ่2.4 GHz หรือดีกวา 

- สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา                      

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกวา 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 

 

33. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเปนอยางนอย 

- สามารถทํางานที่คลื่นความถี ่2.4 GHz หรือดีกวา 

- สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกวา 

- มีเสาสัญญาณรับ-สงขอมูล จํานวนไมนอยกวา 6 เสา 

- สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh Networking ภายใตมาตรฐาน IEEE 802.11s ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 
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34. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 

- มคีวามกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column) 

- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที 

- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอ

วินาท ี

- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอนิ้ว 

- มชีองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 

 

35. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ 

- มคีวามกวางในการพิมพไมนอยกวา 136 คอลัมน (Column) 

- มคีวามเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที 

- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอ

วินาท ี

- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอนิว้ 

- มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 

36. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาท ีหรือ 15 ภาพตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาท ีหรือ 10 ภาพตอนาท ี

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
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37. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 9,900 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ                     

10.2 ภาพตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที หรือ 8.1 ภาพตอ

นาท ี

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

 

38. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 3,700 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มคีวามละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาท ี

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 

 

39. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) ราคา 7,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาท ี

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 

แผน 

 

40. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ่1 (35 หนา/นาที) ราคา 20,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 35 หนาตอนาท ี

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มหีนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

 

41. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ่2 (40 หนา/นาที) ราคา 41,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 40 หนาตอนาท ี

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 500 แผน 

 

42. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network   ราคา 16,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาท ี

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาท ี

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

 

43. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาท ี

- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกัน                  

ไมนอยกวา 250 แผน 

 

44. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,600 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 

- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) 

- มคีวามละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาท ี

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา จํานวน                

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

 

45. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ราคา 19,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 

- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา                

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอนาท ี
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

 

46. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,100 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi 

- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 

47. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที ่1 ราคา 20,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนสแกนเนอรปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัต ิ (Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา                   

50 แผน 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 8 ppm 

- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 

48. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที ่2 ราคา 29,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา              

50 แผน 

- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 25 ppm  

- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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49. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 3 ราคา 37,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา             

50 แผน 

- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 45 ppm  

- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 

50. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว ราคา 3,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366 X 768 Pixel  

- ม ีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 

 

51. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว ราคา 4,700 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีขนาดไมนอยกวา 21.5  นิ้ว 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,920 X 1,080 Pixel 

- ม ีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 

 

52. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800 VA (480 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 

53. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคา 6,100 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (630 Watts)  

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
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54. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA ราคา 12,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2 kVA  (1,200 Watts)  

- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกวา 

- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกวา 

- สามารถสํารองไฟฟาที ่Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

 

55. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA ราคา 35,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA ( 2,100 Watts)  

- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกวา 

- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกวา 

- สามารถสํารองไฟฟาที ่Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

 

56. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟา 3 เฟส) ราคา 240,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 10 kVA ( 8,000 Watts)  

- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกวา 

- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-1% หรือดีกวา 

- สามารถใชงานไดกับระบบไฟฟาแบบ 3 เฟส 

- สามารถสํารองไฟฟาที ่Full Load ไดไมนอยกวา 10 นาที 

 

57. คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบที่ 1 ราคา 9,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 3 แกนหลัก (3 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

กวา  1.2  GHz 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 1.5 GB 

- มีหนวยความจําภายในขนาดไมนอยกวา 16 GB 

- มหีนาจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS  

- มีขนาดไมนอยกวา 7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 800 Pixel 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS 

- มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 3G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)  

- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.3 Megapixel 

- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 3 Megapixel 
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58. คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 3 แกนหลัก ( 3 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม

นอยกวา 1.5 GHz 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา  2 GB 

- มีหนวยความจําภายในขนาดไมนอยกวา 32 GB หรือ ในกรณีที่ผลิตภัณฑใชระบบปฏิบัติการ iOS ตอง

มีขนาดไมนอยกวา 16 GB  

- มีหนาจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS  หรือ  PLS  

- มีขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 2,048 x 1,536 Pixel 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS 

- มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 3G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)  

- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel  

- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel 

 

59. คาเชาพื้นที่ตู Rack สําหรับวางระบบคอมพิวเตอร (Rack Data Center Co-location) ขนาด                      

ไมนอยกวา 36U ราคา 40,000 บาทตอเดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหมายเลข Public IP Address รุน 4 (IPv4) จํานวนไมนอยกวา 4 หมายเลข 

- มีหมายเลข Public IP Address รุน 6 (IPv6) จํานวนไมนอยกวา 1,000 หมายเลข 

- มีเตาเสียบไฟฟาจํานวนไมนอยกวา 16 เตาเสียบ 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายพรอมใชงานระบบอินเทอรเน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 4 ชอง 

- มีระบบกลองวงจรปด พรอมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเขา-ออก (Access Control) ระบบ

ไฟฟาสํารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบ

ตรวจจับน้ํารั่วซึม 

 

60. คาเชาระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,700 บาทตอเดือน (ราคาคาเชานี้ไมรวมราคา                    

การใหบริการรับสงขอมูล (Data Transfer) เขาสูระบบ)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 1 แกนหลัก (core) 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB  

- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ ์
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- มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 

- มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 

- ระบบปองกันและตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS) พรอมใชงาน 

- รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบบ IPv6  

- มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup)                           

ที่ใหบริการเชา 

 

61. คาเชาระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 16,000 บาทตอเดือน (ราคาคาเชานี้ไมรวมราคา                 

การใหบริการรับสงขอมูล (Data Transfer) เขาสูระบบ) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (core) 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB  

- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

- มีระบบจัดการฐานขอมูล (RDBMS) พรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน                      

1 ลิขสิทธิ์ 

- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ ์

- มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 

- มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 

- ระบบปองกันและตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS) พรอมใชงาน 

- รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบบ IPv6  

- มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup)                             

ที่ใหบริการเชา 

 

62. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใช

งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทตอชุด 

 

63. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

ราคา 20,000 บาทตอชุด 

 

64. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 10,000 บาทตอชุด 
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ขอแนะนําประกอบการพิจารณา 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน ตองผานการใชงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

2. เกณฑราคากลางนี้เปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (7%) แลว และมีการรับประกันผลิตภัณฑเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 1 ป 

3. เกณฑราคากลางนี้เปนราคาที่รวมคาขนสงและติดตั้งแลว ยกเวนในพื้นที่หางไกล หรือพื้นที่ทุรกันดาร หรือ

พื้นทีเ่สี่ยงภัย หรือเหตุผลความจําเปนอื่นๆ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 

4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางนี้เปนคุณลักษณะขั้นต่ํา (Minimum Requirement) ภายใน

ราคาที่กําหนด 

5. ใหพิจารณาใชงานซอฟตแวรประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 

6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) จากผูผลิตที่ไดรับมาตรฐานดาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ใหคํานึงถึงผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่ งแวดลอมในดานต างๆ เชน  การลดหรือเลิกใช วั สดุที่ ส งผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม  

(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (Material Selection), การออกแบบเพื่องายตอการจัดการซากเครื่องใชที่หมดอายุ (Design 

for End of Life), การยืดอายุการใชงาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension), การอนุรักษ

พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะดาน

สิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Performance) หรือ                   บรรจุภัณฑ (Packaging) เปน

ตน 

8. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ที่ไดรับมาตรฐานดานการ

ประหยัดพลังงาน 

9. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ที่ไดรับมาตรฐานดานการ

ปองกันการรบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีจะไปรบกวนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 

10.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ที่ไดรับมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยตอผูใชงาน 

11.ควรพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพที่มีราคาคาหมึกพิมพขาว-ดําที่ปริมาณการพิมพตอแผนรอยละ 5                 

ของหนากระดาษขนาด A4 ดังนี ้

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ราคาไมควรเกิน 0.80 บาทตอแผน    

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคาไมควรเกิน 0.93 บาทตอ

แผน    

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี ราคาไมควรเกิน 1.47 บาทตอแผน    

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี ราคาไมควรเกิน 1.06 บาทตอแผน    
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- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หนา/นาที)  ราคาไมควรเกิน 

0.97 บาทตอแผน    

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 2 (40 หนา/นาที) ราคาไมควรเกิน  

0.84 บาทตอแผน    

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network ราคาไมควรเกิน 0.83 บาทตอแผน    

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 ราคาไมควรเกิน 0.45 บาทตอ

แผน    

- เครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ราคาไมควรเกิน 0.42 บาทตอแผน    

- เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ราคาไมควรเกิน 0.90 บาทตอแผน 

12.ในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรควรคํานึงถึงงบประมาณที่ตองจายในอนาคต เชน คาหมึกพิมพ                

คาบํารุงรักษา คาบริหารจัดการ คาไฟฟา เปนตน 

13.หากมีคาใชจายเกี่ยวกับการจางบุคลากรดาน ICT เชน คาจางบุคลากรในการพัฒนาระบบ คาจางบุคลากร

ในการบํารุงรักษาระบบ คาจางบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ คาจางบุคลากรในการติดตั้งและ

ทดสอบระบบ เปนตน ควรจัดทํารายละเอียดคาใชจายใหเปนไปตามหลักเกณฑราคากลางการจางที่

ปรึกษา กลุมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง 

14.ควรพิจารณาบูรณาการระบบรวมกับหนวยงานอื่นๆ หรือ เลือกใชบริการระบบกลางภาครัฐตางๆ เชน 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.), จดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางภาครัฐ (mail.go.th) ของสํานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.), ระบบบริการคลาวดภาครัฐ ของสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.), ระบบประชุมทางไกลผานเครือขายภาครัฐ (GIN Conference) 

ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) เปนตน เพื่อประหยัดคาใชจาย และลดความ

ซ้ําซอนของระบบในภาครัฐ 

15.การนําเกณฑคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรและขอแนะนําประกอบการพิจารณานี้ไปใช                

ในการจัดหา ใหพิจารณาจัดทํารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑสามารถเขาแขงขันการเสนอราคาอยาง                

เปนธรรมไดอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ 

 

หมายเหตุ  * ลักษณะการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

1. เครื่องคอมพิวเตอร หรือ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน   

ลักษณะการใชงาน 

1.1 งานปอนขอมูล หรือแสดงผลทั่วไป 

1.2 งานเอกสารในสํานักงาน เชน สราง แกไข ดัดแปลง พิมพ เปนตน 

1.3 งานบันทึก สํารอง และสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

1.4 งานแสดงผลการคนหาความรู และความบันเทิงทั่วไป 
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เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร ณ วนัที่ 18 กุมภาพันธ 2558 

1.5 งานสืบคนและแสดงผลขอมูลผานระบบเครือขาย หรือระบบอินเทอรเน็ต 

1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เชน การรับสงขอมูล โทรสาร ขอความสั้น เปนตน 

1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไมตองใชประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร และความสามารถพิเศษ

เฉพาะดานอยางชัดเจน 

 

2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 หรือ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 

ลักษณะการใชงาน 

2.1 งานคํานวณผลทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 

2.2 งานประมวลผลขอมูลทางสถิติ 

2.3 งานดานการคํานวณ และสรางแบบจําลองสําหรับงานดานวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 

2.4 งานสรางตนแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปตยกรรม 

2.5 งานสรางแบบจําลองที่อาจจะเกิดข้ึนเพื่อวิเคราะห คํานวณ และออกแบบการทํางานดานวิศวกรรม 

2.6 งานสรางแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร 

2.7 งานสรางแบบจําลองทางดานดาราศาสตร และการแพทย 

2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 

2.9 งานอื่นๆ ซึ่งตองอาศัยความสามารถทางดานการคํานวณอยางชัดเจน 

 

3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 หรือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน

ประมวลผล   

ลักษณะการใชงาน 

3.1 งานเอกสารที่ตองใชความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟมขอมูลกราฟก เชน การจัดหนา

เอกสารสําหรับงานพิมพ การจัดทําโปสเตอร เปนตน  

3.2 งานตัดตอสื่อประสมชนิดแฟมขอมูลเสียง (Sound) หรือแฟมขอมูลวีดิทัศน (Video) 

3.3 งานเขาหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟมขอมูลเสียง หรือ แฟมขอมูล                

วีดิทัศน 

3.4 งานจัดสรางมัลติมีเดียคอนเทนท (Multimedia Content) 

3.5 งานสรางสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia) 

3.6 งานอื่นๆ ที่ตองใชความสามารถของการประมวลผลทางดานกราฟกอยางชัดเจน 


