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เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2566 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
ฉบบัเดือนมีนาคม 2566 

 
แนวทางการพิจารณาเบื้องตน 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน ตองผานการใชงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
2. เกณฑราคากลางนี้เปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (7%) แลว และมีการรับประกันผลิตภัณฑเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 
3. เกณฑราคากลางนี้เปนราคาที่รวมคาขนสงและติดต้ังแลว ยกเวนในพ้ืนที่หางไกล หรือพ้ืนที่ทุรกันดาร หรือ
พ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจําเปนอ่ืนๆ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 
4. คณุลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางนี้เปนคุณลักษณะข้ันตํ่า (Minimum Requirement) ในการจัดซื้อ
ควรกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมใหตรงตามความตองการ ภายในราคาที่กําหนด 
5. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางของครุภัณฑคอมพิวเตอร ใหพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี ้

“ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว   
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(1) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
(4) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอน ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ใหใชราคาตาม (2) หรือ (3) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใชราคา
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 
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เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2566 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 

1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 10 แกนหลัก (10 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอร 

แมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 
ไมนอยกวา 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 13 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอ

นาที ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกวา ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 480 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

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

 
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16  แกนหลัก (16 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.9 GHz  จํานวนไมนอยกวา  
2 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 24 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 32 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบ ตอนาที  ขนาด

ความจุไมนอยกวา 2 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 960 GB 
จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T หรือดีกวา จํานวน 

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

 
3. ตูสําหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) ราคา 
740,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบ Half-height หรือ Half-wide หรือ Single-Width 

ได ไมนอยกวา 8 เครื่อง 
- ม ี Interconnect Module ที่ใชในการเชื่อมตอแบบ 10 Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 2 หนวย หรือแบบ 16 Gigabit Fiber Channel หรอืดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 
- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอสําหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายเต็มตู 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตูที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ์ (License) 

ครบตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้งไดเต็มตู 



 3 
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4. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับตู Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 1  
ราคา 220,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz จํานวนไมนอยกวา  
1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 11 MB ตอ Processor 
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 2 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาท ีหรือ ชนิด Solid 

State Drive หรือดีกวา แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB 
จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 
- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1 
- มี Host bus adapter สําหรับเชื่อมตอกับระบบเครือขายผาน Interconnect Module ของตูสําหรับ

ติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) แบบ Ethernet  
ทีร่องรับความเร็วไมนอยกวา 10 Gb/s และแบบ Fiber Channel ได 
- สามารถใชงาน DVD-ROM, USB device หรือดีกวา แบบ Virtual Media ได 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย   

 
5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับตู Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 2 ราคา 
550,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 12 แกนหลัก (12 core) สําหรับคอมพิวเตอร 

แมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz จํานวน 
ไมนอยกวา 2 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 18 MB ตอ Processor  
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 4 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 32 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid 

State Drive หรือดีกวา แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB 
จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 
- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1  
- มี Host bus adapter สําหรับเชื่อมตอกับระบบเครือขายผาน Interconnect Module ของตูสําหรับ

ติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame)  แบบ Ethernet  
ที่รองรับความเร็วไมนอยกวา 10 Gb/s และแบบ Fiber Channel ได 
- สามารถใชงาน DVD-ROM, USB device หรือดีกวา  แบบ Virtual Media ได 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
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6. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และ

มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มจีอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 
7. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 24,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2566 
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8. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 32,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 

9. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน ราคา 20,000 บาท  
     คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
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10. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

 
11. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน * ราคา 19,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4  core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel หรือ 720p 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มชีองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  

แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
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12. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 24,000 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel หรือ 720p 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มชีองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  

แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth 
 

13. คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 1 ราคา 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก ( 6 core)  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 3 GB  
- มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 64 GB  
- มหีนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 1,920 x 1,200 Pixel 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11 ac) และ Bluetooth 
- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 5 Megapixel 
- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel 
 

14. คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
- มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 64 GB  
- มหีนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 2,360 x 1,600 Pixel 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11 ax) และ Bluetooth  
- มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 
- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel  
- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 12 Megapixel  
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15. อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบ NAS ราคา 35,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ NAS 

(Network Attached Storage) ได  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 4 TB จํานวนไมนอยกวา 

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

ไมนอยกวา 2 ชอง 
- สามารถทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา JBOD, 0, 1, 5 
- รองรับการทํางานผานโปรโตคอล อยางนอยดังนี้ SMB , AFP , NFS , FTP , SNMP เปนตน 
- รองรับการใชงานผานระบบเครอืขาย IPv4 และ IPv6 

 
16. อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ราคา 570,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ SAN 

(Storage Area Network) ได  
- มีสวนควบคุมอุปกรณ (Controller) แบบ Dual Controller   
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1.2 TB และ 

มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที จํานวนไมนอยกวา 12 หนวย 
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ไดสูงสุด 24 หนวย 
- สามารถทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 

 
  17. คาเชาระบบจัดเก็บ Log File บน Cloud แบบที่ 1 ราคา 8,000 บาทตอเดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File บน Cloud ได 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 4 แกนหลัก (Core) 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) เพ่ือเก็บ Log file ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการท่ีใชงานไดถูกตองตามกฎหมาย 
- มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 
- รองรับการใชงานผานระบบเครือขาย IPv6 
- มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ใหบริการเชา 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP : Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฉบับที่มี 

ผลบังคับใช 
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18. คาเชาระบบจัดเก็บ Log File บน Cloud แบบที่ 2 ราคา 13,000 บาทตอเดือน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File บน Cloud ได 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 4 แกนหลัก (Core) 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) เพ่ือเก็บ Log file ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการท่ีใชงานไดถูกตองตามกฎหมาย 
- มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 
- รองรับการใชงานผานระบบเครือขาย IPv6 
- มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ใหบริการเชา 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP : Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฉบับที่มี 

ผลบังคับใช 
 
19. คาเชาระบบจัดเก็บ Log File บน Cloud แบบที่ 3 ราคา 18,000 บาทตอเดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File บน Cloud ได 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 4 แกนหลัก (Core) 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) เพ่ือเก็บ Log file ขนาดความจุไมนอยกวา 3 TB 
- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการท่ีใชงานไดถูกตองตามกฎหมาย 
- มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 
- รองรับการใชงานผานระบบเครือขาย IPv6      
- มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ใหบริการเชา 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP : Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฉบับที่มี

ผลบังคับใช 
 
20. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบท่ี 1 ราคา 50,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ  

(logs or Events) ที่ เกิดขึ้นในอุปกรณที่ เปน 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 ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ฉบับที่มีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได
มาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เปนตน 
- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ 

DVD หรือ External Storage เปนตน ได 
- สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาท ี(Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 1,000 eps 
 

21. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบท่ี 2 ราคา 400,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ  

(logs or Events) ที่ เ กิดขึ้นในอุปกรณ ท่ี เปน appliances และ non-appliances เชน Firewall 
Network Devices ตางๆ 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 ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ฉบับที่มีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได
มาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เปนตน 
- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ 

DVD หรือ External Storage เปนตน ได 
- สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาท ี(Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 7,000 eps 

 
22. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบท่ี 3 ราคา 850,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ  

(logs or Events) ที่ เ กิดขึ้นในอุปกรณ ท่ี เปน 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 
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- สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
ฉบับที่มีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได
มาตรฐาน เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เปนตน 
- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ 

DVD หรือ External Storage เปนตน ได 
- สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาท ี(Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 20,000 eps 
 

23. อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 ราคา 240,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance 
- ม ีFirewall Throughput ไมนอยกวา 3 Gbps 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 8 ชอง  
- มีชองสําหรับรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP) 

จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

- มีระบบตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอย ดังนี ้Syn Flood, UDP Flood, 

ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land 

Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เปนตนได  

- 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 
- สามารถเก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring)  ในรูปแบบ Syslog ได 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

 
24. อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 ราคา 1,000,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance 
- มี Firewall Throughput ไมนอยกวา 30 Gbps  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 8 ชอง 
- มีชองสําหรับรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 1 Gbps (SFP) หรือ  

10 Gbps (SFP+) จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง 

- สามารถตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, 
ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, 
IP 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  
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- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได 
- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 
- สามารถเก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
 

25. อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที ่1 ราคา 430,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอย ดังนี้  Signature matching, 

Protocol/Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, 
Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spyware, Packet Analysis, 
DOS, DDOS 
- สามารถทํางานไดอยางนอย 1 Segments ใน IPS mode 
- มีความเร็วในการตรวจจับ (IPS Throughput) ไมนอยกวา 600 Mbps 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 
- สามารถเก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
 

26. อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ราคา 1,400,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Intrusion 

Prevention System)  
- สามารถทํางานไดในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกวา 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอย ดังนี้  Signature matching, 

Protocol/Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, 
Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spyware, Packet Analysis, 
DoS, DDoS 
- สามารถทํางานไดอยางนอย 3 Segments ใน IPS mode 
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไมนอยกวา 1 Gbps 
- เ ม่ืออุปกรณเกิดปญหาสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ  

In-Line Mode สามารถรับสงขอมูลไดตามปกติ  
- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 
- สามารถเก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
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27. อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall) ราคา 570,000 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 
- มีความเร็วในการสงผานขอมูล (Throughput) ไมนอยกวา 500 Mbps หรือ รองรับการสงผานขอมูล

ไดไมนอยกวา 5,000 Transactions ตอวินาที 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser หรือ CLI ไดเปนอยางนอย 
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใชงาน Web Application ของผูที่เขามาใชบริการ Web Application 

บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตางๆ ได  
- อุปกรณที่ นํ า เสนอจะตองสามารถทํ างานแบบ In-Line (Bridge) หรือ Transparent และ  

Span-mode (Monitor) สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมไดเปนอยางนอย 
- มีความสามารถในการทํางานและปกปอง Web Application ตางๆ ได โดยรองรับ HTTPS ไดเปนอยางนอย 
- สามารถเก็บและสงรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได 
- สามารถปรับเทียบเวลา (Time Synchronization) กับอุปกรณภายนอกได 
- รองรับการปองกันการถูกโจมตีดวยวิธีตางๆ ไดอยางนอย ดังนี้ 
- Cross-site Scripting 
- Cookie Poisoning 
- Buffer Overflow 
- SQL injection  
- สามารถทํารายงานการถูกโจมตีไดในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกวา 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

 
28. อุปกรณปองกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท     

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เปนอุปกรณเพ่ือใชในการตรวจจับและปองกัน 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 
- สามารถรองรับผูใชงานไดไมนอยกวา 500 บัญชีผูใชงาน 
- สามารถเขาบริหารจัดการตัวอุปกรณผาน HTTPS หรือ SSH หรือดีกวา 
- สามารถสงขอมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
 

29. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 

80 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 179 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวยไฟฟา (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตวั 
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30. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 

110 เซนติเมตรและความสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวยไฟฟา (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 
 

31. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ราคา 130,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 

110 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 198 เซนติเมตร  
- ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวยไฟฟา (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 
- มีประตูหนาเปนแบบโลหะที่มีรูพรุน 
- มีอุปกรณสลับสัญญาณไดไมนอยกวา 8 Port (KVM Switch) ประกอบดวย จอภาพ แปนพิมพ  

แผนสัมผัส (Touch Pad) ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยูภายในตู Rack 
 
32. อปุกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง ราคา 2,400 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 16 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
 

33. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 ราคา 4,200 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 24 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

 

34. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 ราคา 13,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 24 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 16,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 



 15 

เกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2566 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 

35. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง ราคา 110,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 3 ของ OSI Model 
- สามารถคนหาเสนทางเครือขายโดยใชโปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ไดเปนอยางนอย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 24 ชอง 
- มีชองสําหรับรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps 

(SFP/SFP+) พรอม Transceiver Module จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 32,000 Mac Address  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 
- สามารถสงขอมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
 

36. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 4,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ไดเปนอยางนอย 
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz  
- สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 

 

37. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ไดเปนอยางนอย 
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน 
- สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ไดเปนอยางนอย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) 
- สามารถรับสัญญาณขาเขาไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณ และสงสัญญาณขาออกไมนอยกวา  

3 ชองสัญญาณ (3x3 MIMO) และสามารถทํางานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ไดเปนอยางนอย 
- รองรับการบริหารจัดการผานระบบควบคุมเครอืขายไรสาย (Wireless Controller)  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 
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38. อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router) ราคา 44,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 2 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
- มีหนวยความจําแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB 
- สามารถคนหาเสนทางเครือขายโดยใชโปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3,    

RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ไดเปนอยางนอย 
- สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย  
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
 

39. อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย (Link Load Balancer) ราคา 200,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใชกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย

โดยเฉพาะ  
- มี Throughput สูงสุดไมนอยกวา 400 Mbps    
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 6 ชอง  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS ไดเปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
 

40. อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Load Balancer)  
ราคา 210,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใชกระจายการทํางานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายโดยเฉพาะ  
- มี Throughput สูงสุดไมนอยกวา 2 Gbps  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 4 ชอง 
- รองรับการทํางานไดอยางนอย ดังนี้ Round Robin, High Availability, Layer4 Load Balance 

และ Layer7 Load Balance  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS ไดเปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

 

41. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น ราคา 24,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 
- มคีวามกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 360x360 dpi 
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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42. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว ราคา 26,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ 
- มคีวามกวางในการพิมพไมนอยกวา 136 คอลัมน (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาท ี
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 360x360 dpi 
- มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 

43. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,100 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 

8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ  

5 ภาพตอนาท ี(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 

 
44. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 8,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 32 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 

14.5 ภาพตอนาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ  

10.4 ภาพตอนาท ี(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 

 

45. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 3,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได  
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46. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 

 
47. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) ราคา 15,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได  

 
48. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ส ีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาที) ราคา 11,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง และสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
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49. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ส ีชนดิ Network แบบท่ี 2 (27 หนา/นาที) ราคา 27,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชองและสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได  

 
50. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 

 
51. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซน็ต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
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52. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ราคา 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi   
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาท ี(ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได  

 
53. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ีราคา 16,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาท ี(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- 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 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได  
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54. เครื่องพิมพวัตถุ 3 มิติ ราคา 40,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใชวิธีข้ึนรูปชิ้นงาน 3 มิติ แบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือ Fused Deposition 

Modeling (FDM) หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกวา 
- มีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

1) ในกรณีพ้ืนท่ีผลิตชิ้นงานเปนรูปแบบสี่เหลี่ยม ตองมีขนาดความกวางไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร 
ความยาวไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร และความสูงไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร หรือ 

2) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานเปนรูปแบบวงกลม ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 16 มิลลิเมตร 
และความสูงไมนอยกวา 24 มิลลิเมตร 

- สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความละเอียดที่ขนาดไมมากกวา 0.1 มิลลิเมตรตอชั้น (Layer) ได 
- ความเร็วในการพิมพสูงสุดไมนอยกวา 100 มิลลิเมตรตอวินาที 
- มีชองเชื่อมตอแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกวา 
- สามารถใชกับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือ Polylactic Acid (PLA) 

หรือ Nylon ได 
- สามารถพิมพชิ้นงานจากไฟลชนิด STL หรือ OBJ ได 
 

55. เครื่องพิมพแบบใชความรอน (Thermal Printer) ราคา 13,000 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีระบบการพิมพแบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer 

- มีความละเอียดในการพิมพไมต่ํากวา 203 DPI หรือดีกวา 

- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 127 มิลลิเมตรตอวินาที (mm/s) 

- ใชสําหรับกระดาษขนาดหนากวาง  ไมนอยกวา 104 มิลลิเมตร (mm) 

- มีหนวยความจําไมนอยกวา 8 MB 

- รองรับการพิมพบารโคด 1D รูปแบบตางๆ เชน Code 128, Code 39, Code 93  และ EAN-13 ได

เปนอยางนอย 

- รองรับการพิมพบารโคด 2D รูปแบบตางๆ เชน  QR code , Datamatrix code , MaxiCode และ 

PDF417 , ไดเปนอยางนอย 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกวา ได 
 

56. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา  

30 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 23 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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57. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 ราคา 27,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา  

50 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 40 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 

58. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศนูยบริการ แบบที่ 3 ราคา 33,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา 80 แผน  
- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 60 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 
59. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได  
- มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  

1.8 Volts ไดเปนอยางนอย  
 
60. จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ราคา 3,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,600x900 Pixel  
- ม ีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 

 
61. จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว ราคา 4,500 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,920x1,080 Pixel 
- ม ีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
- ม ีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 
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62. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 
63. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 

64. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA ราคา 11,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 2 kVA  (1,200 Watts)  
- มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-20% 
- มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10%  
- สามารถสํารองไฟฟาที ่Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

 
65. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 3 kVA (2,100 Watts)  
- มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-25% 
- มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5% 
- สามารถสํารองไฟฟาที ่Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

 
66. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟา 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 10 kVA (8,000 Watts)  
- มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไมนอยกวา 380 +/-20% 
- มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220 +/-1% 
- สามารถสํารองไฟฟาที ่Full Load ไดไมนอยกวา 10 นาที 

 
67. คาเชาพ้ืนทีตู่ Rack สําหรับวางระบบคอมพิวเตอร (Rack Data Center Co-location) ขนาดไมนอยกวา 42U 
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 

จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง 
- มีระบบกลองวงจรปด พรอมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเขา-ออก (Access Control) 

ระบบไฟฟาสํารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และ
ระบบตรวจจับน้ํารั่วซึม 
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68. คาเชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 7,500 บาทตอเดือน (ราคาคาเชานี้ไมรวมราคา 
การใหบริการรับสงขอมูล (Data Transfer) เขาสูระบบ)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (core) 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ์ 
- มีระบบปองกันไวรสัคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 
- มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 
- รองรับการใชงานผานระบบเครอืขายแบบ IPv6  
- มกีารดําเนินการสํารองเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ใหบริการเชา 
 

69. คาเชาใชบริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 22,000 บาทตอเดือน (ราคาคาเชานี้ไมรวมราคา
การใหบริการรับสงขอมูล (Data Transfer) เขาสูระบบ) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวนไมนอยกวา 4 แกนหลัก (core) 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  
- สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
- มีระบบจัดการฐานขอมูล (RDBMS) พรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ์ 
- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ ์
- มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 
- มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 
- รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบบ IPv6  
- มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine Backup) ท่ีใหบริการเชา 

 
70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 4,200 บาทตอชุด  
 
71. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 37,000 บาทตอชุด 
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72. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 16,000 บาท ตอชุด 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีโปรแกรมสําหรับประมวลคําหรือระบบจัดเตรียมเอกสาร 
- มีโปรแกรมสําหรับประเภทตารางการคํานวณ 
- มีโปรแกรมสําหรับประเภทการนําเสนอขอมูล 
- มีโปรแกรมสําหรับประเภทชวยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
- มีโปรแกรมสําหรับบริการจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) 
- สามารถบริหารจัดการสิทธ์ิแบบรวมศูนยไดจากสวนกลาง 
 

73. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 11,000 บาท ตอชุด 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีโปรแกรมสําหรับประมวลคําหรือระบบจัดเตรียมเอกสาร 
- มีโปรแกรมสําหรับประเภทตารางการคํานวณ 
- มีโปรแกรมสําหรับประเภทการนําเสนอขอมูล 
- มีโปรแกรมสําหรับบริการจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) 
 

74. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 4,500 บาท ตอชุด 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีโปรแกรมสําหรับประมวลคําหรือระบบจัดเตรียมเอกสาร 
- มีโปรแกรมสําหรับประเภทตารางการคํานวณ 
- มีโปรแกรมสําหรับประเภทการนําเสนอขอมูล 
 
หมายเหตุ ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ใหพิจารณาการเลือกใชโปรแกรมทางเลือกหรือโปรแกรม

ประเภท Open Source หรือการใหบริการบนระบบ Cloud กอน โดยคํานึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ประสิทธิภาพที่เพียงพอตอความตองการใชงาน และประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ทั้งนี้ 
หากหนวยงานมีความประสงคในการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
จะตองระบุเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ 
 
75. ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ราคา 700 บาทตอป (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรฯ 1 เครื่อง) 
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ขอแนะนําประกอบการพจิารณา 
1. ใหพิจารณาใชงานซอฟตแวรประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 
2. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) จากผูผลิตที่ไดรับมาตรฐาน 

ดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
3. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ใหคํานึงถึงผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่ งแวดลอมในด านตางๆ เชน การลดหรือเลิกใชวั สดุที่ ส งผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม  
(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials),  การเลือกใชวัสดุที่ เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม (Material Selection), การออกแบบเพื่องายตอการจัดการซากเครื่องใชที่หมดอายุ  
(Design for End of Life) , การยืดอายุการ ใช ง าน  (Product Longevity/Life Cycle Extension) ,  
การอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), 
สมรรถนะดานสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Performance) หรือบรรจุภัณฑ (Packaging)  
เพ่ิม Safety Data Sheets (SDS) หรือไมเก่ียวกับหมึกที่ไมมีสารอันตราย  เปนตน 

4. ควรพิจารณาผู ใหบริการ เชา พ้ืน ท่ีตู  Rack สํ าหรับวางระบบคอมพิวเตอร  (Rack Data Center  
Co-location) ที่ไดรับมาตรฐานสากลดานระบบการจัดการความปลอดภัยของขอมูล เชน ISO/IEC 27001 
เปนตน 

5. ควรพิจารณาผูใหบริการเชาระบบ Cloud Server ที่ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด เชน 
CSA-STAR เปนตน 

6.  ในการพิจารณาใชงานระบบ Cloud Server ควรพิจารณาขอใชบริการจากระบบคลาวดกลางภาครัฐ 
(Government Data Center And Cloud Service : GDCC) 

7. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ที่ ไดรับมาตรฐานดาน 
การประหยัดพลังงาน 

8. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ที่ ไดรับมาตรฐานดาน 
การปองกันการรบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่จะไปรบกวนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 

9. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ที่ ไดรับมาตรฐานดาน 
ความปลอดภัยตอผูใชงาน 

10. ควรพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพที่มีราคาคาหมึกพิมพขาว-ดําที่ปริมาณการพิมพตอแผนรอยละ 5                 
ของหนากระดาษขนาด A4 ดังนี ้

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคาไมควรเกิน 0.04 บาท     
ตอแผน 

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพจากกระดาษ
ขนาด A4 ราคาไมควรเกิน 1 บาทตอแผน    

- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคาไมควรเกิน 1.55 บาทตอแผน    
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา/นาที) ราคาไมควรเกิน 0.91 บาท

ตอแผน 
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) ราคาไมควรเกิน 1.13 บาท

ตอแผน    
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ส ีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาที)  ราคาไมควรเกิน 1.52 บาท

ตอแผน 
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ส ีชนดิ Network แบบท่ี 2 (27 หนา/นาที) ราคาไมควรเกิน 1.13 บาท 
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- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ
จากกระดาษขนาด A4 ราคาไมควรเกิน 0.36 บาทตอแผน    

- เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคาไมควรเกิน 
0.04 บาทตอแผน 

- เครือ่งพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ราคาไมควรเกิน 1.19 บาทตอแผน 
- เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี ราคาไมควรเกิน 1.7 บาทตอแผน 

11. ในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรควรคํานึงถึงงบประมาณที่ตองจายในอนาคต เชน คาหมึกพิมพ  
คาบํารุงรักษา คาบริหารจัดการ คาไฟฟา เปนตน 

12. หากมีคาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรดาน ICT เชน คาจางบุคลากรในการพัฒนาระบบ คาจางบุคลากร
ในการบํารุงรักษาระบบ คาจางบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ คาจางบุคลากรในการติดตั้งและ
ทดสอบระบบ เปนตน ควรจัดทํารายละเอียดคาใชจายใหเปนไปตามหลักเกณฑราคากลางการจาง 
ที่ปรึกษา กลุมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง 

13. ควรพิจารณาการบูรณาการระบบรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ หรือ เลือกใชบริการระบบกลางภาครัฐตางๆ เชน 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร., จดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางภาครัฐ ของ สพร., ระบบบริการ
คลาวดภาครัฐ (Government Data Center And Cloud Service : GDCC) ของ กระทรวงดิจิทัลฯ, 
ระบบประชุมทางไกลผานเครือขายภาครัฐ ของ สพร. เปนตน เพ่ือประหยัดคาใชจาย และลดความซํ้าซอน
ของระบบในภาครัฐ 

14. การนําเกณฑคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรและขอแนะนําประกอบการพิจารณานี้ไปใช 
ในการจัดหา ใหพิจารณาจัดทํารายละเอียดท่ีมีผลิตภัณฑสามารถเขาแขงขันการเสนอราคาอยางเปนธรรม  
ไดอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ 

 
หมายเหต ุ * ลักษณะการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
1. เครื่องคอมพิวเตอร หรือ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน   

ลักษณะการใชงาน 
1.1 งานปอนขอมูล หรือแสดงผลทั่วไป 
1.2 งานเอกสารในสํานักงาน เชน สราง แกไข ดัดแปลง พิมพ เปนตน 
1.3 งานบันทึก สํารอง และสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
1.4 งานแสดงผลการคนหาความรู และความบันเทิงทั่วไป 
1.5 งานสืบคนและแสดงผลขอมูลผานระบบเครือขาย หรือระบบอินเทอรเน็ต 
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เชน การรับสงขอมูล โทรสาร ขอความสั้น เปนตน 
1.7 งานอ่ืนๆ ซึ่งไมตองใชประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร และความสามารถพิเศษ

เฉพาะดานอยางชัดเจน 
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2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล หรือ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

ลักษณะการใชงาน 
2.1 งานคํานวณผลทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 
2.2 งานประมวลผลขอมูลทางสถิต ิ
2.3 งานดานการคํานวณ และสรางแบบจําลองสําหรับงานดานวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 
2.4 งานสรางตนแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปตยกรรม 
2.5 งานสรางแบบจําลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห คาํนวณ และออกแบบการทํางานดานวิศวกรรม 
2.6 งานสรางแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร 
2.7 งานสรางแบบจําลองทางดานดาราศาสตร และการแพทย 
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile)  
2.9 งานอ่ืนๆ ซึ่งตองอาศัยความสามารถทางดานการคํานวณอยางชัดเจน 

 

3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 หรือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล   
ลักษณะการใชงาน 
3.1 งานเอกสารที่ตองใชความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟมขอมูลกราฟก เชน การจัดหนา

เอกสารสําหรับงานพิมพ การจัดทําโปสเตอร เปนตน  
3.2 งานตัดตอสื่อประสมชนิดแฟมขอมูลเสียง (Sound) หรือแฟมขอมูลวีดิทัศน (Video) 
3.3 งานเขาหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟมขอมูลเสียง หรือ แฟมขอมูลวีดิทัศน 
3.4 งานจัดสรางมัลติมีเดียคอนเทนท (Multimedia Content) 
3.5 งานสรางสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia) 
3.6 งานอ่ืนๆ ที่ตองใชความสามารถของการประมวลผลทางดานกราฟกอยางชัดเจน 


