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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 ราคา 130,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไมน่้อยกวา่   
1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ท่ีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ

นาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
หน่วย  

- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 

 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 ราคา 350,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า  
2 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ท่ีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ 

ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จ านวนไม่น้อยกว่า  4 หน่วย  
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
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3. ตู้ส าหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี 1 ราคา 410,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 
- มี Interconnect Module ท่ีใช้ในการเช่ือมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอส าหรับติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้ 
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์ (License)  ครบ

ตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถติดต้ังได้เต็มตู้ 
 

4. ตู้ส าหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี 2 ราคา 740,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง 
- มี Interconnect Module ท่ีใช้ในการเช่ือมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอส าหรับติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้ 
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์ (License)  ครบ

ตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถติดต้ังได้เต็มตู้ 
 

5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบท่ี 1  
ราคา 200,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า  
1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB ต่อ Processor 

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ท่ีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือดีกว่า แบบ 

Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- สนับสนุนการท างาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
- มี Host bus adapter ส าหรับเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้ส าหรับ

ติดต้ังเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ท้ังแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
และ Fiber Channel ได้  

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้ 
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย   
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6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบท่ี 2  
ราคา 500,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แกนหลัก (14 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor  

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ท่ีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid 

State Drive หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

- สนับสนุนการท างาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1  
- มี Host bus adapter ส าหรับเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้ส าหรับ

ติดต้ังเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ท้ังแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
และ Fiber Channel ได้ 

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า  แบบ Virtual Media ได้ 
- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  

 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย   

 
 
 
 
 
 



 4 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 22,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 30,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ราคา 17,000 บาท  
     คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

   - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
  

12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน * ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย

กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

 
14. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ราคา 20,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 2.2 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB   
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายในตัวเครื่อง (built-in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel  
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 

 
15. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 570,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถท างานในระบบ 

SAN (Storage Area Network) ได้  
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB และ            

มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย 
- สามารถติดต้ัง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย 
- สามารถท างาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5 

   
16. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 1 ราคา 16,000 บาทต่อเดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคล่ือนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับท่ีมีผล

บังคับใช้ 
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17. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 2 ราคา 30,000 บาทต่อเดือน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคล่ือนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับท่ีมีผล

บังคับใช้ 
 

18. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 3 ราคา 42,000 บาทต่อเดือน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคล่ือนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับท่ีมีผล

บังคับใช้ 
 
19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 1 ราคา 50,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs 

or Events) ท่ีเกิดขึ้นในอุปกรณ์ท่ีเป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network 
Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น  
ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน  MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 
เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฉบับท่ีมีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)  
เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps 
 
 
 



 9 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 2 ราคา 400,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs 

or Events) ท่ีเกิดขึ้นในอุปกรณ์ท่ีเป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network 
Devices ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้
อย่างน้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน  MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 
เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฉบับท่ีมีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)  
เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 eps 
 
21. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 3 ราคา 850,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์  

(logs or Events) ท่ี เกิดขึ้นในอุปกรณ์ ท่ี เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, 
Network Devices ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล 
เป็นต้น ได้อย่างน้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ  
SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 
เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฉบับท่ีมีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)  
เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 eps 
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22. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบท่ี 1 ราคา 240,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance 
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 2 Gbps 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง 
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP 

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

- สามารถท าการก าหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) 
และ Port Address Translation (PAT) ได้ 

- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring)  ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
23. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบท่ี 2 ราคา 1,000,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance 
- มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 25 Gbps 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, 

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

- สามารถท าการก าหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) 
และ Port Address Translation (PAT) ได้ 

- สามารถท างานลักษณะ Transparent Mode ได้  
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้ 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
24. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบท่ี 1 ราคา 430,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
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- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol 
/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm, 
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DOS, 
DDOS 

- สามารถท างานได้อย่างน้อย 1 Segments ใน IPS mode 
- มีความเร็วในการตรวจจับ (IPS Throughput) ไม่น้อยกว่า 600 Mbps  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
 

25. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบท่ี 2 ราคา 1,400,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถท างานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, Protocol 

/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm, 
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DoS, 
DDoS 

- สามารถท างานได้อย่างน้อย 3 Segments ใน IPS mode  
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อยกว่า 1 Gbps  
- เมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหาสามารถท างานได้อย่ างต่อเนื่อง  (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ  

In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ  
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
26. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ราคา 530,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ท าหน้าท่ีในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ

ติดต้ังในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้ 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Throughput) ไม่น้อยกว่า 500 Mbps หรือ รองรับการส่งผ่านข้อมูล

ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 Transactions ต่อวินาที  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ Web Application 

บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได้  
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- อุปกรณ์ ท่ีน า เสนอจะ ต้องสามารถท า ง านแบบ In-Line (Bridge)  หรื อ  Transparent และ  
Span-mode (Monitor) ส าหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย 

- มีความสามารถในการท างานและปกป้อง Web Application ต่างๆ ได้ โดยรองรับ HTTPS ได้เป็น
อย่างน้อย 

- สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 
- สามารถปรับเทียบเวลา (Time Synchronization) กับอุปกรณ์ภายนอกได้ 
- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้ 

- Cross-site Scripting 
- Cookie Poisoning 
- Buffer Overflow 
- SQL injection  

- สามารถท ารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
27. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท     

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถท างานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อย 500 บัญชีผู้ใช้งาน 
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ SSH หรือดีกว่า 
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
28. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว  

 
29. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 (ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
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30. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 3 (ขนาด 42U) ราคา 130,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นตู ้Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกวา่ 

110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟา้ (Electro-galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
- มีประตูหน้าเป็นแบบโลหะท่ีมีรูพรุน 
- มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส (touch pad)  

ท่ีถูกออกแบบ และติดต้ังอยู่ภายในตู้ Rack  
 

31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 2,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 ราคา 6,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 ราคา 21,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

 
34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 120,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model 
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย 
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

- มีช่องส าหรับรองรับการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 
- สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
35. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 ราคา 5,400 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานท่ีคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz  
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

 
36. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานท่ีคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz  
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า  3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า  3 

ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)  
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 

 
37. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 44,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- มีหน่วยความจ าแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
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- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3,    
RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างน้อย 

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
38. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ราคา 230,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพื่อใช้กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย

โดยเฉพาะ 
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 Mbps    
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
39. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) ราคา 230,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพื่อใช้กระจายการท างานส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ 
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 Gbps  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
- รองรับการท างานได้อย่างน้อย ดังนี้ Round Robin, High Availability, Layer4 Load Balance และ 

Layer7 Load Balance  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
40. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 
- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 
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- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 136 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 
- มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
42. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  

8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  

 
44. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
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45. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
46. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
47. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
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48. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 27,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
49. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 54,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  

 
50. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ

นาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 

(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
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- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
51. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ราคา 9,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
52. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi         
- มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

 
53. เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ราคา 40,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใช้วิธีขึ้นรูปช้ินงาน 3 มิติ แบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือ Fused Deposition 

Modeling (FDM) หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกว่า 
- มีพื้นท่ีผลิตช้ินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1) ในกรณีพื้นท่ีผลิตช้ินงานเป็นรูปแบบส่ีเหล่ียม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ 

2) ในกรณีพื้นท่ีผลิตช้ินงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร 
และความสูงไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร 

- สามารถข้ึนรูปช้ินงานโดยมีความละเอียดท่ีขนาดไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อช้ัน (Layer) ได้ 
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตรต่อวินาที 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกว่า 
- สามารถใช้กับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือ Polylactic Acid (PLA) 

หรือ Nylon ได้ 
- สามารถพิมพ์ช้ินงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได้ 

 
54. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป ราคา 3,200 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
55. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 ราคา 18,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัต ิ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  

50 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่นอ้ยกว่า 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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56. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2 ราคา 29,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  

50 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
57. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 ราคา 36,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  

50 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
58. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  

1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
 
59. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel  
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

 
60. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
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61. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 
62. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 
63. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 12,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA  (1,200 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% 
- สามารถส ารองไฟฟ้าท่ี Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

 
64. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 
- สามารถส ารองไฟฟ้าท่ี Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

 
65. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220 +/-1% 
- สามารถส ารองไฟฟ้าท่ี Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที 

 
66. ค่าเช่าพื้นท่ีตู้ Rack ส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 
42U ราคา 40,000 บาทต่อเดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 4 (IPv4) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หมายเลข 
- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 6 (IPv6) จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 หมายเลข 
- มีเต้าเสียบไฟฟ้าจ านวนไม่น้อยกว่า 16 เต้าเสียบ 
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

- มีระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (Access Control) ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความช้ืน ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบ
ตรวจจับน้ ารั่วซึม 
 

67. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบท่ี 1 ราคา 6,500 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการ
รับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (core) 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
- สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน 
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6  
- มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ท่ีให้บริการเช่า 

 
68. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบท่ี 2 ราคา 18,000 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการ
ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (core) 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
- สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน 
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6  
- มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ท่ีให้บริการเช่า 

 
69. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด 
 
70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับหน่วย 
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
ราคา 28,000 บาทต่อชุด 
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71. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด 
 
72. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี (ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง) 
 
ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา 
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาท่ีรวมค่าขนส่งและติดต้ังแล้ว ยกเว้นในพื้นท่ีห่างไกล หรือพื้นท่ีทุรกันดาร หรือ

พื้นท่ีเส่ียงภัย หรือเหตุผลความจ าเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า (Minimum Requirement) ภายใน

ราคาท่ีก าหนด ในการจัดซื้อควรก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ 
5. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภท

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตท่ีได้รับมาตรฐานด้าน

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

มิตร ต่อ ส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ เ ช่น การลดหรือ เ ลิกใ ช้วัสดุ ท่ี ส่งผลกระทบต่อ ส่ิงแวดล้อม  
(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบเพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ท่ีหมดอายุ (Design 
for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension), การอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้าน
ส่ิงแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น 

8. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าพื้นท่ีตู้ Rack ส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-
location) ท่ีได้รับมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ISO/IEC 27001 
เป็นต้น 

9. ควรพิจารณาผู้ให้บริการเช่าระบบ Cloud Server ท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เช่น 
CSA-STAR เป็นต้น 

10.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ท่ีได้รับมาตรฐานด้านการ
ประหยัดพลังงาน 

11.ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ท่ีได้รับมาตรฐานด้านการ
ป้องกันการรบกวนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีจะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 

12. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ท่ีได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

13. ควรพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพ์ท่ีมีราคาค่าหมึกพิมพ์ขาว -ด าท่ีปริมาณการพิมพ์ต่อแผ่นร้อยละ 5                 
ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดังนี้ 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.04 บาท     
ต่อแผ่น 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์จากกระดาษ
ขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 1.12 บาทต่อแผ่น    
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- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.08 บาทต่อแผ่น    
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.92 บาท

ต่อแผ่น 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.75 บาท

ต่อแผ่น    
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที)  ราคาไม่ควรเกิน 1.80 บาท

ต่อแผ่น 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 0.88 บาท 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์

จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.59 บาทต่อแผ่น    
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 

0.04 บาทต่อแผ่น 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ราคาไม่ควรเกิน 0.88 บาทต่อแผ่น 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.31 บาทต่อแผ่น 

14. ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ควรค านึงถึงงบประมาณท่ีต้องจ่ายในอนาคต เช่น ค่าหมึกพิมพ์  
ค่าบ ารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

15. หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้างบุคลากร
ในการบ ารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติดต้ั งและ
ทดสอบระบบ เป็นต้น ควรจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้าง 
ท่ีปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง 

16. ควรพิจารณาการบูรณาการระบบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือ เลือกใช้บริการระบบกลางภาครัฐต่างๆ เช่น 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร., จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) ของ สพร., 
ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ ของ สพร., ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) 
ของ สพร. เป็นต้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความซ้ าซ้อนของระบบในภาครัฐ   

17. การน าเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะน าประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ใน 
การจัดหา ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดท่ีมีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม  
ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 

18. หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใหพ้ิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้   
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
(4) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
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ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

 
หมายเหตุ  * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน   

ลักษณะการใช้งาน 
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลท่ัวไป 
1.2 งานเอกสารในส านักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น 
1.3 งานบันทึก ส ารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงท่ัวไป 
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
1.6 งานส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความส้ัน เป็นต้น 
1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษ

เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 
 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

ลักษณะการใช้งาน 
2.1 งานค านวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 
2.3 งานด้านการค านวณ และสร้างแบบจ าลองส าหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
2.5 งานสร้างแบบจ าลองท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ ค านวณ และออกแบบการท างานด้านวิศวกรรม 
2.6 งานสร้างแบบจ าลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์ 
2.7 งานสร้างแบบจ าลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย์ 
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 
2.9 งานอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการค านวณอย่างชัดเจน 

 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   

ลักษณะการใช้งาน 
3.1 งานเอกสารท่ีต้องใช้ความสามารถระดับสูงส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิก  เช่น การจัดหน้า

เอกสารส าหรับงานพิมพ์ การจัดท าโปสเตอร์ เป็นต้น  
3.2 งานตัดต่อส่ือประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video) 
3.3 งานเข้าหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) ส่ือประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง หรือ แฟ้มข้อมูล 

วีดิทัศน์ 
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content) 
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3.5 งานสร้างส่ือประสมประเภทภาพเคล่ือนไหว (Animation Multimedia) 
3.6 งานอื่นๆ ท่ีต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน 


