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สารบัญ��ญ

หน้า�า
1. หน้า�งสือกร
อกระทรวงมหาดไทย เร
�อง การมอบให�สือกร�วน้าราชการ/หน้า�วยงาน้าร�ฐว�สือกราหก�จ และจ�งหว�ด ๑

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�จารณาให�ความเห&น้าชอบโครงการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) ภายใน้าวงเง�น้าไม�เก�น้า ๑๐ ล�าน้าบาท 
หน้า�งสือกร
อ ด�วน้ามาก ท,� มท ๐๒๑๐.๕/ว            ลงว�น้าท,�         ก�น้ายายน้า ๒๕๕๕ ๑-๑
หน้า�งสือกร
อ ด�วน้ามาก ท,� มท ๐๒๑๐.๕/ว            ลงว�น้าท,�         ก�น้ายายน้า ๒๕๕๕ ๑-๒

2. ค1าสือกร��งกระทรวงมหาดไทย เร
�อง แต�งต�2งคณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)
ของกระทรวงมหาดไทย
ค1าสือกร��งท,� ๔๘๘/๒๕๕๔ ลงว�น้าท,� ๑๐ ต6ลาคม ๒๕๕๔ ๑-๓
ค1าสือกร��งท,� ๖๒๔/๒๕๕๔ ลงว�น้าท,� ๒๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนัฤศจ�กายน้า ๒๕๕๔ ๑-๖
ค1าสือกร��งท,� ๔๐๕/๒๕๕๕ ลงว�น้าท,� ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑-๗

3. รายงาน้าการประช6มคณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)ของกระทรวงมหาดไทย ๑-๘
คร�2งท,� ๗/๒๕๕๕ เม
�อว�น้าท,� ๙ สือกร�งหาคม ๒๕๕๕

4. หล�กเกณฑ์และแนว)และแน้าวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอ�บ�ต�การจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)ของกระทรวงมหาดไทย ๒
ตามมต�ท,�ประช6มคณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)ของกระทรวงมหาดไทย
คร�2งท,� ๗/๒๕๕๕ เม
�อว�น้าท,� ๙ สือกร�งหาคม ๒๕๕๕

5. กระบวน้าการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�จารณาโครงการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)ของหน้า�วยงาน้าใน้าสือกร�งก�ดกระทรวงมหาดไทย ๒-๑
6. ข�2น้าตอน้าและว�ธีการในการจัด,การใน้าการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)ของหน้า�วยงาน้าใน้าสือกร�งก�ดกระทรวงมหาดไทย ๒-๒
7. เอกสือกรารประกอบการน้า1าเสือกรน้าอโครงการ ๓

๗.๑  (ตัวอย่า�วอย่าง) หนังส�าง) หน้า�งสือกร
อน้า1าสือกร�ง คกก. ๔
๗.๒ แบบรายงาน้าการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) เสือกรน้าอคณะกรรมการ (ตัวอย่าารางสร�ป) ๕
๗.๓ แบบฟอร)มรายงาน้าการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) ท,�ม,มHลค�าไม�เก�น้า ๕ ล�าน้าบาท ๖
๗.๔ แบบฟอร)มรายงาน้าการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) ท,�ม,มHลค�าเก�น้า ๕ ล�าน้าบาท ๘

8. เอกสือกรารท,�คณะกรรมการของสือกร�วน้าราชการ/ร�ฐว�สือกราหก�จ/จ�งหว�ด ต�องสือกร�งรายงาน้าผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�จารณา ๑๑
โครงการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)
๘.๑  (ตัวอย่า�วอย่าง) หนังส�าง) หน้า�งสือกร
อน้า1าสือกร�งสือกร1าน้า�กงบประมาณ กระทรวงเทคโน้าโลย,สือกรารสือกรน้าเทศและการสือกร
�อสือกราร ๑๑-๑

และสือกร1าเน้าาแจ�งกระทรวงมหาดไทย
๘.๒ แบบรายงาน้าผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�จารณาโครงการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) (ก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C��อนก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C�ารจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C������������횬ဂ杖�ดหา) ๑๒
๘.๓ แบบฟอร)มรายงาน้าผลการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) (หลังการจัดหาตามระเบียบ	๑๓
	สํานักนายกรัฐมนตรีวา�งก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C�ารจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C������������횬ဂ杖�ดหาตัวอย่าามระเบียบ	๑๓
	สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เก�ย่าง) หนังสบียบ	๑๓
	สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เก ๑๓

ส�าน�ก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C�นาย่าง) หนังสก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C�ร�ฐมนตัวอย่าร�ว�าดวย่าง) หนังสก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C�ารพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง)�%B2%E0%B8%87%�ൢ몄Ⴄ������การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบค�สด�ฯ หร!อระเบียบ	๑๓
	สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เก�ย่าง) หนังสบียบ	๑๓
	สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เกอ!"นที่เกี่ยวข้อง)�%B2%E0%B8%87%�ൢ몄Ⴄ������การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของ .............................�"เก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C��"ย่าง) หนังสวข้อง)�%B2%E0%B8%87%�ൢ몄Ⴄ������การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของ ...............................................อง)
9. เกณฑ์และแนว)ราคากลางและค6ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั
2น้าฐาน้าคร6ภ�ณฑ์และแนว)คอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) ๑๔

๙.๑ เกณฑ์และแนว)ของกระทรวงเทคโน้าโลย,สือกรารสือกรน้าเทศและการสือกร
�อสือกราร ประจ1าปMงบประมาณ ๒๕๕๕ ๑๕
      (ประก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C�าศ ณ ว�นที่เกี่ยวข้อง)�%B2%E0%B8%87%�ൢ몄Ⴄ������การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของ .............................�" ๑๐ ก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C��มภาพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง)�%B2%E0%B8%87%�ൢ몄Ⴄ������การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบค�นธ์ ๒๕๕๕)�า�ᔋè��ᕀ��h�หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ	๕๘
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ + ๒๕๕๕)
๙.๒ เกณฑ์และแนว)ราคากลางและค6ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั
2น้าฐาน้าคร6ภ�ณฑ์และแนว)คอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) และซอฟต)แวร)สือกร1าหร�บ ๒๕
      งาน้าระบบสือกรารสือกรน้าเทศภHม�ศาสือกรตร) (GIS) ของ MICT (ประก่อนการจัดหา)	๑๒�䄉ࢽٹ��������leࢽעࢽּטࢽٱࢽࢽ醙ࢸࢽு1/횬ဂ蛴ଈ���C�าศ ณ ว�นที่เกี่ยวข้อง)�%B2%E0%B8%87%�ൢ몄Ⴄ������การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของ .............................�" ๑๑ พัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง)�%B2%E0%B8%87%�ൢ몄Ⴄ������การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคฤษภาคม ๒๕๕๔)
๙.๓ เกณฑ์และแนว)ราคากลางและค6ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั
2น้าฐาน้าคร6ภ�ณฑ์และแนว)คอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)ของกระทรวงมหาดไทย ๕๖
       - กระดาน้าอ�เล&กทรอน้า�กสือกร) (Electronic Board หร
อ e-Board) ๕๖
       - กระดาน้าอ�เล&กทรอน้า�กสือกร)ขน้าาดเล&ก (Mini Electronic Board หร
อ Mini e-Board) ๕๖
       - แท&บเล&ต (Tablet) ๕๗



10.หล�กเกณฑ์และแนว)และแน้าวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอ�บ�ต�การจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)ของร�ฐ ๕๘
(ตามมต�คณะร�ฐมน้าตร, เม
�อว�น้าท,� ๒๓ ม,น้าาคม ๒๕๔๗)

11.หน้า�งสือกร
อสือกร��งการของกระทรวงมหาดไทยท,�เก,�ยวข�องก�บการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร)ของร�ฐ ๗๕
12.เว&บไซต) ๑๐๕

 - ระบบฐาน้าข�อมHลโครงการท,�ผ�าน้าการประช6มคณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�วเตอร) ๑๐๖
   ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
 - เว&บไซต)ศHน้าย)ข�อมHลท,�ปรjกษาไทย กระทรวงการคล�ง (www.thaiconsult.pdmo.go.th) ๑๑๐
   (ข�อมHลอ�ตราค�าจ�างท,�ปรjกษา Man/Day, Man/Month กรณ,จ�างพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
หนั�ฒน้าาระบบ)



หนั�งสือกร�อกระทรวงมหาดไทย
เร��อง

การมอบให�สือกร�วนัราชการ/หนั�วยงานัร�ฐว�สือกราหก�จ
และจ�งหว�ด

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�จารณาให�ความเห"นัชอบโครงการจ�ดหาระบบ
คอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%ภายในัวงเง�นัไม�เก�นั ๑๐ ล�านับาท
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ค0าสือกร��งกระทรวงมหาดไทย
ท-�  ๔๘๘/๒๕๕๔

เร��อง  แต�งต�4งคณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะร�ฐมนตร�  เม �อัษฎาว�นท��  ๒๓  ม�นาค์  กทม.  ๑ม  ๒๕๔๗  เห.นชอัษฎาบหล�กเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�และแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(การจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางร�ฐ  ตามท��กระทรวงเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงารเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา  โดยให#
กระทรวงมหาดไทยด6าเน(นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาอัษฎาน4ม�ต(การจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดฯ ได#เอัษฎาง ท�>งน�>
ไม%เก(น  ๑๐๐  ล#านบาท  และให#ต�>งค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�  ท6าหน#าท��พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา
บ3รณาการและให#ค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบงาน/แผู้ว่ารนงาน/โค์  กทม.  ๑รงการขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด   และกระทรวงมหาดไทย ม�ค์  กทม.  ๑6าส่วนราชการ/หน่วยง��ง
ท��  ๔๐๔/๒๕๕๒ ลงว�นท��  ๓๐ ก�นยายน ๒๕๕๒ แต%งต�>งค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�
ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย  เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาท6าหน#าท��พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบ  ให#ค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบ  และบ3รณาการโค์  กทม.  ๑รงการจ�ดหา
ระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดฯ น�>น

เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาให#การปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(งานด#านการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดกระทรวง
มหาดไทย รวมท�>งอัษฎางค์  กทม.  ๑�กรปกค์  กทม.  ๑รอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนท#อัษฎางถ(�นซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งอัษฎาย3%ภายใต#การก6าก�บด3แลขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย เปAนไปอัษฎาย%างม�
ประส่วนราชการ/หน่วยง(ทธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈(ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงตามหล�กเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�และแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(การจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะร�ฐมนตร�  เม �อัษฎาว�น
ท��  ๒๓ ม�นาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๔๗ จ5งเห.นค์  กทม.  ๑วรยกเล(กค์  กทม.  ๑6าส่วนราชการ/หน่วยง��งด�งกล%าว และแต%งต�>งค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจ�ดหาระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทยช4ดใหม% ด�งน�>

๑. ปล�ดกระทรวงมหาดไทย ประธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈านกรรมการ
๒. ผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระด�บส่วนราชการ/หน่วยง3ง (CIO) รอัษฎางประธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈านกรรมการ

ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลเอัษฎาก ดร.ว(ช(ต ส่วนราชการ/หน่วยงาทรานนท� กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(
๔. ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(
๕. นายกฤษ ม�นทรานนท� กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(
๖. ผู้ว่าร3#แทนกระทรวงเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(
๗. ผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระด�บส่วนราชการ/หน่วยง3ง (CIO) กรรมการ

ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการระด�บกรมในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดกระทรวงมหาดไทย
๘. ผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระด�บส่วนราชการ/หน่วยง3ง (CIO) กรรมการ

ขอัษฎางหน%วยงานร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดกระทรวงมหาดไทย
๙. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง6าน�กนโยบายและแผู้ว่ารน ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท. กรรมการ
๑๐. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง6าน�กพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาและส่วนราชการ/หน่วยง%งเส่วนราชการ/หน่วยงร(มการบร(หาร- กรรมการ

ราชการจ�งหว�ด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๑. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร กรรมการและ

ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท. เลขาน4การ

/ ๑๒. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการ ...
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๑๒. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง%วนย4ทธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈ศาส่วนราชการ/หน่วยงตร�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร กรรมการและ
ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท. ผู้ว่าร3#ช%วยเลขาน4การ

๑๓. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง%วนเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศ กรรมการและ
ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท. ผู้ว่าร3#ช%วยเลขาน4การ

๑๔. ห�วหน#ากล4%มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาและมาตรฐาน กรรมการและ
ส่วนราชการ/หน่วยง%วนย4ทธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈ศาส่วนราชการ/หน่วยงตร�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ผู้ว่าร3#ช%วยเลขาน4การ
ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.

๑๕. นางส่วนราชการ/หน่วยงาววรรณภา ข�นต(ส่วนราชการ/หน่วยงมบ3รณ� กรรมการและ
น�กว(ชาการค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ช6านาญการ ผู้ว่าร3#ช%วยเลขาน4การ
ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.

๑๖. นางก�นท(มา กล(�นพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈4� กรรมการและ
น�กว(เค์  กทม.  ๑ราะห�นโยบายและแผู้ว่ารนช6านาญการ ผู้ว่าร3#ช%วยเลขาน4การ
ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.

๑๗. นางนพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงวรรณ ประค์  กทม.  ๑อัษฎางศ(ลปP กรรมการและ
น�กว(เค์  กทม.  ๑ราะห�นโยบายและแผู้ว่ารนช6านาญการ ผู้ว่าร3#ช%วยเลขาน4การ
ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.

๑๘. นางส่วนราชการ/หน่วยงาวว(ไลภรณ� ศร�ไพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงศาล กรรมการและ
น�กว(ชาการค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ช6านาญการ ผู้ว่าร3#ช%วยเลขาน4การ
ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.

๑๙. นางส่วนราชการ/หน่วยง4ณ�ย� ช3ปร�ชา กรรมการและ
เจ#าพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน�กงานธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈4รการช6านาญงาน ผู้ว่าร3#ช%วยเลขาน4การ
ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.

ให#ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย ม�
อัษฎา6านาจหน#าท�� ด�งน�>

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา ว(น(จฉัย และให้ความเห็�ย และให#ค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบในหล�กการ โค์  กทม.  ๑รงการจ�ดหาระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดกระทรวงมหาดไทย เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะร�ฐมนตร� เม �อัษฎาว�นท��
๒๓ ม�นาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๔๗ 

๒. ก6าก�บด3แลค์  กทม.  ๑วามเหมาะส่วนราชการ/หน่วยงม เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะแนวทางการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎาง
อัษฎางค์  กทม.  ๑�กรปกค์  กทม.  ๑รอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนท#อัษฎางถ(�น ให#ม�การใช#กฎเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�มาตรฐานเด�ยวก�นในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�
ขอัษฎางร�ฐให#เปAนไปอัษฎาย%างม�ประส่วนราชการ/หน่วยง(ทธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈(ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง

๓. บ3รณาการงบประมาณ เทค์  กทม.  ๑โนโลย� และการใช#ข#อัษฎาม3ลร%วมก�น ในภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงรวมขอัษฎาง
กระทรวงมหาดไทย เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาลดค์  กทม.  ๑วามซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม>6าซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม#อัษฎานในการด6าเน(นการ รวมท�>งให#ม�การใช#กฎเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�มาตรฐานเด�ยวก�นในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางร�ฐให#เปAนไปอัษฎาย%างม�ประส่วนราชการ/หน่วยง(ทธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈(ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาก6าหนดหล�กเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้� และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(ในการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�
ขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดกระทรวงมหาดไทย

/๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา …
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รายงานัการประช;ม
คณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย

คร�4งท-�  ๗/๒๕๕๕
ว�นัพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐฤห�สือกรบด-ท-� ๙ สือกร�งหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ นั.

ณ ห�องประช;ม ๒  อาคารศาลาว�าการกระทรวงมหาดไทย  สือกร0านั�กงานัปล�ดกระทรวงมหาดไทย
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ผ��ไม�มาประชุม���ꛐஇ����ม�;���	��#�	<
1. นายพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงระนาย  ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณร�ฐ ปล�ดกระทรวงมหาดไทย ประธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈านค์  กทม.  ๑ณะกรรมการ
2. ผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระด�บส่วนราชการ/หน่วยง3ง กรมปZอัษฎางก�นและบรรเทาส่วนราชการ/หน่วยงาธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈ารณภ�ย กรรมการ
3. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง%วนเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศ ศ3นย�เทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยง �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท. กรรมการ
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๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�ราค์  กทม.  ๑ากลางและค์  กทม.  ๑4ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง >นฐานกระดานอัษฎา(เล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง� และ
เกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�ราค์  กทม.  ๑ากลางและค์  กทม.  ๑4ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง >นฐานแท.บเล.ต (Tablet) ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย 
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ค;ณสือกรมบ�ต� ราคา

ค;ณสือกรมบ�ต� ราคา

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�4นัฐานักระดานัอ�เล"กทรอนั�กสือกร% (Electronic Board หร�อ e-Board)
ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย

๑. ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ... น(>ว  - ระบบอัษฎา(นฟราเรด (Infrared) 
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๗๕ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 - ระบบอัษฎา(นฟราเรด (Infrared) 
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๑๐๒ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๙๐,๐๐๐ บาท
 - ระบบอัษฎา(เล.กโตรแมกเนต(ก 
(Electromagnetic) 
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๙๕ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒. เปAนกระดานท��ใช#เทค์  กทม.  ๑โนโลย� ระบบอัษฎา(นฟราเรด (Infrared) หร อัษฎา ระบบอัษฎา(เล.กโตรแมกเนต(ก 
(Electromagnetic) หร อัษฎาด�กว%า
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถแส่วนราชการ/หน่วยงดงผู้ว่ารลจากค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ผู้ว่าร%านเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎางฉัย และให้ความเห็ายระบบ LCD/DLP หร อัษฎาด�กว%า
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง >นกระดานท6าจากว�ส่วนราชการ/หน่วยงด4ท��แข.งแรง ทนทาน และลดแส่วนราชการ/หน่วยงงส่วนราชการ/หน่วยงะท#อัษฎาน (Low Glare Screen)
๕. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถต(ดต�>งได#ท�>งแบบย5ดต(ดต�>งฝาผู้ว่ารน�ง และต(ดต�>งบนขาต�>งท��ม�ล#อัษฎาเล �อัษฎาน
๖. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#น(>วหร อัษฎาว�ตถ4อัษฎา �นในการเข�ยน วาดภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง หร อัษฎาค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มการท6างานต%าง ๆ ในระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ได# 
๗. ว�ตถ4ในการเข�ยนกระดาน (Marker) เปAนอัษฎา4ปกรณ�มาตรฐานมาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงร#อัษฎามก�บจอัษฎาร�บภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งส่วนราชการ/หน่วยงามารถ
ท6างานแทนเมาส่วนราชการ/หน่วยง� ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมก�บกระดานแบบม�ปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(ส่วนราชการ/หน่วยง�มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈� (Interactive) และเช �อัษฎามต%อัษฎา
แบบไร#ส่วนราชการ/หน่วยงาย
๘. การเช �อัษฎามต%อัษฎาก�บระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�แบบไร#ส่วนราชการ/หน่วยงาย หร อัษฎาทางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาร�ต USB2.0 หร อัษฎาด�กว%า
๙. ม�ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมอัษฎาฟต�แวร�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มการท6างาน
      ๙.๑ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถรอัษฎางร�บภาษาไทย ภาษาอัษฎา�งกฤษ เปAนอัษฎาย%างน#อัษฎาย
      ๙.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถน6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาร3ปแบบกราฟฟzก ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน(�ง ว(ด�โอัษฎา เส่วนราชการ/หน่วยง�ยง ได#
      ๙.๓ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถจ�ดเก.บ ค์  กทม.  ๑#นหา บ�นท5กข#อัษฎาม3ลลงในระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร� (ฮาร�ดด(ส่วนราชการ/หน่วยงก� ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม�ด� 
ด�ว�ด� ฯลฯ ) ในร3ปแบบข#อัษฎาค์  กทม.  ๑วาม กราฟฟzก ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน(�ง ว(ด�โอัษฎา เส่วนราชการ/หน่วยง�ยง ได# 
      ๙.๔ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานร%วมก�บโปรแกรมส่วนราชการ/หน่วยง6าน�กงานได# เช%น MS Office,  Open Office และ
ส่วนราชการ/หน่วยงามารถบ�นท5กข#อัษฎาม3ลท��เข�ยนลงรวมในไฟล�เอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร, ไฟล�ค์  กทม.  ๑6านวณ, ไฟล�น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎางานได#
      ๙.๕  รอัษฎางร�บการเข�ยนด#วยลายม อัษฎาและร�บเข#าเปAนต�วพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�มาตรฐานภาษาอัษฎา�งกฤษเปAนอัษฎาย%าง
น#อัษฎาย
      ๙.๖  รอัษฎางร�บการแปลงลายม อัษฎาเปAนส่วนราชการ/หน่วยง3ตรทางค์  กทม.  ๑ณ(ตศาส่วนราชการ/หน่วยงตร�ได#
      ๙.๗ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมก�บระบบปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(การ Windows หร อัษฎา Linux หร อัษฎา Mac 
หร อัษฎาอัษฎา �น ๆ ได#
      ๙.๘ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�อัษฎาอัษฎากทางเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ได#

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บการจ�ดหาท��ม�ค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน�> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ท��ได#ก6าหนดไว#

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�4นัฐานักระดานัอ�เล"กทรอนั�กสือกร%ข้อความ�นัาดเล"ก
(Mini Electronic Board หร�อ Mini e-Board)

ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย

๑. เปAนกระดานอัษฎา(เล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง�ขนาดเล.ก ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมก�บกระดานอัษฎา(เล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง� 
(Electronic Board หร อัษฎา e-Board) แบบม�ปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(ส่วนราชการ/หน่วยง�มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈� (Interactive)

ราค์  กทม.  ๑าไม%เก(น ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. ม�อัษฎา4ปกรณ�ร�บ/ส่วนราชการ/หน่วยง%งส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณไร#ส่วนราชการ/หน่วยงายแบบ USB เปAนอัษฎา4ปกรณ�มาตรฐาน
๓. ม�ปากกาอัษฎา(เล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง�เฉัย และให้ความเห็พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงาะส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บเข�ยน เปAนอัษฎา4ปกรณ�มาตรฐาน
๔. ม�หน#าจอัษฎา LCD หร อัษฎาด�กว%า ใช#ในการแส่วนราชการ/หน่วยงดงส่วนราชการ/หน่วยงถานะต%าง ๆ
๕. ส่วนราชการ/หน่วยง%งส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณผู้ว่าร%านระบบค์  กทม.  ๑ล �นว(ทย4 (Wireless) ได#
๖. รอัษฎางร�บระบบปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(การ Windows หร อัษฎา Linux หร อัษฎา Mac ได#

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บการจ�ดหาท��ม�ค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน�> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ท��ได#ก6าหนดไว#



หนั�า ๑-๑๒

ค;ณสือกรมบ�ต� ราคา

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�4นัฐานัแท"บเล"ต (Tablet)
ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย

๑. เคร��องแท"บเล"ต ข้อความ�นัาด ๓๒ GB  แบบท-� ๑ ๑๙,๕๐๐ บาท
     - ม�หน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ท��ม�ค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หร อัษฎาด�กว%า
     - ม�หน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหล�ก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB 
     - ม�หน%วยจ�ดเก.บข#อัษฎาม3ล (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๓๒ GB 
     - ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว 
     - อัษฎา4ปกรณ�น6าเข#าข#อัษฎาม3ล และอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4ม แบบต(ดต�>งภายในต�วเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง (Built-in) ระบบร�บข#อัษฎาม3ลแบบ
ส่วนราชการ/หน่วยง�มผู้ว่าร�ส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
     - ม�อัษฎา4ปกรณ�การเช �อัษฎามต%อัษฎาแบบ USB 
     - ม�แบตเตอัษฎาร��ชน(ด Lithium Polymer ท��ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ต%อัษฎาเน �อัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎาร��ได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖ 
ช��วโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานก�บระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
     - ม�กล#อัษฎางถ%ายร3ปท�>งด#านหน#าและด#านหล�ง
     - ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
๒. เคร��องแท"บเล"ต ข้อความ�นัาด ๓๒ GB  แบบท-� ๒ ๒๓,๕๐๐ บาท
     - ม�หน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ท��ม�ค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หร อัษฎาด�กว%า
     - ม�หน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหล�ก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB 
     - ม�หน%วยจ�ดเก.บข#อัษฎาม3ล (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๓๒ GB 
     - ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว 
     - อัษฎา4ปกรณ�น6าเข#าข#อัษฎาม3ล และอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4ม แบบต(ดต�>งภายในต�วเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง (Built-in) ระบบร�บข#อัษฎาม3ลแบบ
ส่วนราชการ/หน่วยง�มผู้ว่าร�ส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
     - ม�อัษฎา4ปกรณ�การเช �อัษฎามต%อัษฎาแบบ USB 
     - ม�แบตเตอัษฎาร��ชน(ด Lithium Polymer ท��ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ต%อัษฎาเน �อัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎาร��ได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖ 
ช��วโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานก�บระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
     - ม�กล#อัษฎางถ%ายร3ปท�>งด#านหน#าและด#านหล�ง
     - ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หร อัษฎาด�กว%า
๓. เคร��องแท"บเล"ต ข้อความ�นัาด ๖๔ GB  แบบท-� ๑ ๒๒,๕๐๐ บาท
     - ม�หน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ท��ม�ค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หร อัษฎาด�กว%า
     - ม�หน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหล�ก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB 
     - ม�หน%วยจ�ดเก.บข#อัษฎาม3ล (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๖๔ GB 
     - ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว 
     - อัษฎา4ปกรณ�น6าเข#าข#อัษฎาม3ล และอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4ม แบบต(ดต�>งภายในต�วเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง (Built-in) ระบบร�บข#อัษฎาม3ลแบบ
ส่วนราชการ/หน่วยง�มผู้ว่าร�ส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
     - ม�อัษฎา4ปกรณ�การเช �อัษฎามต%อัษฎาแบบ USB 
     - ม�แบตเตอัษฎาร��ชน(ด Lithium Polymer ท��ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ต%อัษฎาเน �อัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎาร��ได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖ 
ช��วโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานก�บระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
     - ม�กล#อัษฎางถ%ายร3ปท�>งด#านหน#าและด#านหล�ง
     - ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth



 

จ5งเร�ยนท��ประช4มเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา
มต�ท-�ประช;ม เห.นชอัษฎาบ
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ค;ณสือกรมบ�ต� ราคา
๔. เคร��องแท"บเล"ต ข้อความ�นัาด ๖๔ GB  แบบท-� ๒ ๒๖,๕๐๐ บาท
     - ม�หน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ท��ม�ค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หร อัษฎาด�กว%า
     - ม�หน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหล�ก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB 
     - ม�หน%วยจ�ดเก.บข#อัษฎาม3ล (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๖๔ GB 
     - ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว 
     - อัษฎา4ปกรณ�น6าเข#าข#อัษฎาม3ล และอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4ม แบบต(ดต�>งภายในต�วเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง (Built-in) ระบบร�บข#อัษฎาม3ลแบบ
ส่วนราชการ/หน่วยง�มผู้ว่าร�ส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
     - ม�อัษฎา4ปกรณ�การเช �อัษฎามต%อัษฎาแบบ USB 
     - ม�แบตเตอัษฎาร��ชน(ด Lithium Polymer ท��ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ต%อัษฎาเน �อัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎาร��ได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖ 
ช��วโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานก�บระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
     - ม�กล#อัษฎางถ%ายร3ปท�>งด#านหน#าและด#านหล�ง
     - ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หร อัษฎาด�กว%า

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บการจ�ดหาท��ม�ค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน�> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ท��ได#ก6าหนดไว#
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ล0าด�บ หนั�วยจ�ดเก"บ รองร�บระบบเช��อมต�อ ราคา (รวม VAT)
� -*�{| Wi-Fi �Cf1DD
* -*�{| Wi-Fi และ 3G/EDEGE-GPRS *-f1DD
- 7.�{| Wi-Fi **f1DD
. 7.�{| Wi-Fi และ 3G/EDEGE-GPRS *7f1DD
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กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลเอัษฎาก ดร.ว(ช(ต ส่วนราชการ/หน่วยงาทรานนท�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า โค์  กทม.  ๑รงการ
น6าร%อัษฎาง หมายค์  กทม.  ๑วามว%าจะม�โค์  กทม.  ๑รงการใหญ%ตามมาหร อัษฎาอัษฎาย%างไร เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะว%า GIS ท6าก�นมานานแล#ว

ผู้ว่าร3#แทนการประปาส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑ช�>แจงว%า โค์  กทม.  ๑รงการน�>เปAนการน6าเอัษฎาาข#อัษฎาม3ลผู้ว่าร3#ใช#น>6า
และปร(มาณน>6ามาเช �อัษฎามโยงเข#าก�บ GIS

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะ
ว%า การประปานค์  กทม.  ๑รหลวงได#ท6าแล#ว ค์  กทม.  ๑วรจะเอัษฎาา Model ขอัษฎางการประปานค์  กทม.  ๑รหลวงไปขยายผู้ว่ารลต%อัษฎายอัษฎาด

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายกฤษ ม�นทรานนท�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า ค์  กทม.  ๑%าจ#างพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนา
ระบบงาน ไม%ได#เปร�ยบเท�ยบรายละเอัษฎา�ยดขอัษฎาง Man/Day, Man/Month จ6านวน ๓ บร(ษ�ท

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า โค์  กทม.  ๑รงการน�>
ก>6าก5�ง เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะถ#าค์  กทม.  ๑3ณ VAT จะเข#าวาระเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา ถ#าไม%รวม VAT จะเข#าวาระเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาทราบ

ผู้ว่าร3#แทนการประปานค์  กทม.  ๑รหลวงให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จได#ร�บการยกเว#นภาษ� ด�ง
น�>น จ5งย5ดตามท��จ%ายจร(ง

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายยศว�ร� ส่วนราชการ/หน่วยงาร(วงศ�จ�นทร�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า ค์  กทม.  ๑%าจ#างพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนา
ระบบงานไม%น%าจะท6างาน ๕ เด อัษฎานเต.มท4กต6าแหน%งตามท��เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎามา
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ระเบียบ�ยบียบวาระที่ ๑	เรื่อง�� ๔ เร��องเพื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท��อพื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณา
u.๑ พื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาและให�ความเหEนชุม���ꛐஇ���อบียบโครงการจ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진#ดหาระบียบบียบคอมพื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�วเติอร3ที่ ๑	เรื่อง��ม�ม�ลค�าเก�น ๕ 

ล�านบียบาที่ ๑	เรื่อง ข้าปรองส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ �วนราชุม���ꛐஇ���การ และร#ฐว�ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ าหก�จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진 รวม 5 โครงการ ค�อ
กรมที่ ๑	เรื่อง��ด�น จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน   ๑   โครงการ  
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ข้อความ��อสือกร�งเกตและข้อความ��อเสือกรนัอแนัะข้อความ�องคณะกรรมการ

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายกฤษ ม�นทรานนท�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า ใช#ท��ปร5กษาไทย
หร อัษฎาต%างประเทศ แล#วท6าไมต#อัษฎางใช#ระด�บบ4ค์  กทม.  ๑ลากรในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาระบบงานเปAนระด�บยากส่วนราชการ/หน่วยง3งส่วนราชการ/หน่วยง4ด

ผู้ว่าร3#แทนกรมท��ด(นช�>แจงว%า จากประส่วนราชการ/หน่วยงบการณ�ขอัษฎางกรมท��ด(น ท4กบร(ษ�ทท��ไม%เก%งถ3ก
ปร�บหมดแล#ว แม#ก6าหนด TOR ไว#ส่วนราชการ/หน่วยง3งมาก จ5งก6าหนดเปAนระด�บยากส่วนราชการ/หน่วยง3งส่วนราชการ/หน่วยง4ด ในส่วนราชการ/หน่วยง%วน Quality Control ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งเปAร 
Tester ก.ใช#ระด�บค์  กทม.  ๑วามยากแค์  กทม.  ๑%ระด�บ ๑ เท%าน�>น

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะ
ว%า ไม%ใช%ได#ค์  กทม.  ๑นไม%เก%งแล#วไม%ประส่วนราชการ/หน่วยงบค์  กทม.  ๑วามส่วนราชการ/หน่วยง6าเร.จ ถ5งได#ค์  กทม.  ๑นเก%งมาก.เก(ดปTญหา เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะหน%วยงานย�งไม%ม� 
Requirement ท��ช�ดเจน หากหน%วยงานเข�ยนให#ช�ดเจนว%าแบบรายงานม�ก��แบบ ม� function อัษฎาย%างไร แล#วจ5ง
ว(เค์  กทม.  ๑ราะห�อัษฎาอัษฎากมาเปAน Man/Month ได# 

ผู้ว่าร3#แทนกรมท��ด(นช�>แจงว%า ระบบงานค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาจ�ดท6าฐานข#อัษฎาม3ลหม4ดหล�กฐานแผู้ว่ารนท�� 
เร(�มใช#งานต�>งแต% พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง.ศ.๒๕๔๐ และได#พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาโอัษฎานย#ายข#อัษฎาม3ลไปย�งเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง Server เค์  กทม.  ๑ร �อัษฎางใหม%เม �อัษฎาป� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง.ศ.๒๕๔๗  โดยจ�ดเก.บ
ข#อัษฎาม3ลร3ปแปลงท��ด(น ข#อัษฎาม3ลด#านค์  กทม.  ๑6านวณร�งว�ดและท6าแผู้ว่ารนท�� ข#อัษฎาม3ลเส่วนราชการ/หน่วยง#นโค์  กทม.  ๑รงงานหม4ดหล�กฐานแผู้ว่ารนท�� และหม4ดดาวเท�ยม ฯลฯ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งให#บร(การก�บหน%วยงานภายนอัษฎากกรมท��ด(นรวมท�>งประชาชนท��วไปด#วย โดยให#บร(การในล�กษณะ Web Map Service ก�บ
ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงถ%ายดาวเท�ยมขอัษฎาง Google Map จ5งม�ค์  กทม.  ๑วามจ6าเปAนจะต#อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาระบบ Web Map Service ท��ม�ประส่วนราชการ/หน่วยง(ทธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈(ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงย(�งข5>น
เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาตอัษฎาบส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎางค์  กทม.  ๑วามต#อัษฎางการใช#ข#อัษฎาม3ลขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดกรมท��ด(น หน%วยงานภายนอัษฎาก และประชาชนท��วไป

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า ขอัษฎา
ให#ขยายค์  กทม.  ๑วามค์  กทม.  ๑%าพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาระบบงาน ให#จ�ดท6ารายละเอัษฎา�ยด Man/Day, Man/Month เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(�มเต(ม เช%น ระด�บ Programmer 
ม�ห�วหน#า ๑ ค์  กทม.  ๑น ค์  กทม.  ๑%าจ#างเท%าไร และล3กน#อัษฎาง ๓ ค์  กทม.  ๑น ค์  กทม.  ๑%าจ#างเท%าไร จะช�ดเจนกว%าค์  กทม.  ๑%าจ#างค์  กทม.  ๑นละส่วนราชการ/หน่วยงามแส่วนราชการ/หน่วยงนกว%าต%อัษฎาเด อัษฎาน

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (รศ.ดร.ธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈นาร�กษ� ธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈�ระม��นค์  กทม.  ๑ง) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา
แนะว%า ค์  กทม.  ๑วรท6า Feasibility Study ก%อัษฎาน

ผู้ว่าร3#แทนกรมท��ด(นช�>แจงว%า ไม%ได#ท6า Feasibility Study เน �อัษฎางจากม�อัษฎาย3%แล#ว และ
ประส่วนราชการ/หน่วยงบค์  กทม.  ๑วามส่วนราชการ/หน่วยง6าเร.จ
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม���ꛐஇ����ม \���8#0�5�
�	��5#�'%��$%� ���#�% ��"
#		$#�	@
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ข้อความ��อสือกร�งเกตและข้อความ��อเสือกรนัอแนัะข้อความ�องคณะกรรมการ

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลเอัษฎาก ดร.ว(ช(ต  ส่วนราชการ/หน่วยงาทรานนท�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า ด3ราย
ละเอัษฎา�ยดแล#วเปAน War Room ไม%ใช% Application Software ขอัษฎาให#เปล��ยนช �อัษฎาโค์  กทม.  ๑รงการ

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มแค์  กทม.  ๑% 
Video Wall ไม%จ6าเปAนต#อัษฎางใช# Controller ราค์  กทม.  ๑าส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎางล#านกว%า
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม���ꛐஇ����ม \���8#0�5�
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ผู้ว่าร3#แทนการประปาส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑ช�>แจงว%า โค์  กทม.  ๑รงการน�>เปAนระบบเค์  กทม.  ๑ร อัษฎาข%ายระยะใกล# 
เช �อัษฎามโยงระหว%างอัษฎาาค์  กทม.  ๑ารแบบ Backbone Gigabit ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บเค์  กทม.  ๑ร อัษฎาข%ายขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย และเค์  กทม.  ๑ร อัษฎาข%าย GIN 
ก.ย�งใช#งานอัษฎาย3% 
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม���ꛐஇ����ม �4�� �

การไฟฟCานครหลวง จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๑ โครงการ
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ผู้ว่าร3#แทนการไฟฟZานค์  กทม.  ๑รหลวงช�>แจงว%า เปAน BYOD (Bring Your Own Device) 
รอัษฎางร�บการใช#งานภายในร%วมก�น ลดท4กอัษฎาย%างในอัษฎานาค์  กทม.  ๑ต ลดค์  กทม.  ๑%าใช#จ%ายในการซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม >อัษฎา Server ได#จร(ง ๆ เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะท4กค์  กทม.  ๑ร�>งท��
ม�โค์  กทม.  ๑รงการอัษฎาะไรก.ตาม จะม�การจ�ดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม >อัษฎา Server แล#วใช#งานแค์  กทม.  ๑%ร#อัษฎายละ ๘๐ เท%าน�>น ระบบงานท��จะน6าเข#าใช#ใน
ระบบ Cloud Computing ประกอัษฎาบด#วย ระบบบร(หารจ�ดการงานโรงพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงยาบาล ระบบค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มไฟฟZาส่วนราชการ/หน่วยงาธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈ารณะ 
ระบบงาน Digital Media Solution ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บถ%ายทอัษฎาดส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณระบบโทรท�ศน�วงจรปzดส่วนราชการ/หน่วยง6าน�กงานใหญ%ไปย�งการ
ไฟฟZานค์  กทม.  ๑รหลวงเขต ระบบงานศ3นย�กลางค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มและปZอัษฎางก�นไวร�ส่วนราชการ/หน่วยง ระบบงาน MEAISO ระบบงาน CRM ระบบ
บร(หารฐานข#อัษฎาม3ลล3กค์  กทม.  ๑#า ระบบงานบร(หารจ�ดการข#อัษฎาม3ลส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บผู้ว่าร3#ใช#ไฟฟZา ระบบบร(หารจ�ดการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงล�งงานในอัษฎาาค์  กทม.  ๑าร 
และระบบงานภายในการไฟฟZานค์  กทม.  ๑รหลวงท��อัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�จะหมดอัษฎาาย4การใช#งาน

หนั�า ๑-๑๘



ข้อความ��อสือกร�งเกตและข้อความ��อเสือกรนัอแนัะข้อความ�องคณะกรรมการ
ประธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈านฯ (นายประชา เตร�ตน�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า น%าจะท6า 

Cloud ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย โดยแบ%งกล4%มเปAน Cloud ขอัษฎางร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ ๑ กล4%ม และ Cloud ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วน
ราชการ ๑ กล4%ม ต%อัษฎาไปจ5งเช �อัษฎามโยง Cloud แต%ละกล4%ม เข#าด#วยก�น

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า 
น%าจะทดลอัษฎางใช# Cloud ขอัษฎางการไฟฟZานค์  กทม.  ๑รหลวงก%อัษฎาน ถ#าส่วนราชการ/หน่วยง6าเร.จแล#วค์  กทม.  ๑%อัษฎายขยายผู้ว่ารลไปหน%วยงานอัษฎา �น ไม%ใช%ท4กหน%วย
งานต%างค์  กทม.  ๑นต%างท6า Cloud 

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายยศว�ร�  ส่วนราชการ/หน่วยงาร(วงศ�จ�นทร�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะ
ว%า ถ#าฮาร�ดแวร�และซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมอัษฎาฟต�แวร�ขอัษฎางแต%ละ Cloud เข#าก�นไม%ได# ก.อัษฎาาจจะเช �อัษฎามแต%ละ Cloud เข#าหาก�นไม%ได#
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม���ꛐஇ����ม �4�� �

การประปานครหลวง จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน   ๑   โครงการ  
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ค์  กทม.  ๑ณะท6างานฯ ได#ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบรายละเอัษฎา�ยดเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาตามหล�กเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�

และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(แล#ว ม�ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตให#หน%วยงานปร�บแก#ไขรายละเอัษฎา�ยดโค์  กทม.  ๑รงการฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งหน%วยงานได#ปร�บแก#ไขส่วนราชการ/หน่วยง%งให#
ฝ�ายเลขาน4การฯ แล#ว ตามรายละเอัษฎา�ยดเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาในท��ประช4ม จ5งเร�ยนท��ประช4มเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา

ผู้ว่าร3#แทนการประปานค์  กทม.  ๑รหลวงช�>แจงว%า ระบบเด(มเปAน Cluster ประกอัษฎาบด#วย
เค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง ๓ เค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มด#วย Oracle RAC ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งม� bug ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งท6าให# Server หย4ดท6างานเปAนระยะ ๆ จ5งขอัษฎาเปล��ยน 
Server เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาแก#ไขปTญหาน�> เม �อัษฎาก%อัษฎานซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม >อัษฎาล(ขส่วนราชการ/หน่วยง(ทธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈(�แบบ User เม �อัษฎาเปล��ยนฮาร�ดแวร�ก.ต#อัษฎางซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม >อัษฎาใหม% ปTจจ4บ�นซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม >อัษฎาแบบ 
per CPU และค์  กทม.  ๑(ดตาม Core ถ#าม� ๘ core ก.ค์  กทม.  ๑3ณ ๘ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งการประปานค์  กทม.  ๑รหลวงได#ต%อัษฎารอัษฎางเน �อัษฎางจากงบประมาณไม%
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎา
ข้อความ��อสือกร�งเกตและข้อความ��อเสือกรนัอแนัะข้อความ�องคณะกรรมการ

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะ
ว%า ค์  กทม.  ๑4#มหร อัษฎาไม%ท��จะซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม >อัษฎา Oracle ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งค์  กทม.  ๑%าล(ขส่วนราชการ/หน่วยง(ทธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈(�แพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงมาก หาก Database ไม%ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม�บซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม#อัษฎาน จะใช#ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมอัษฎาฟต�แวร�ต�วอัษฎา �นได#หร อัษฎา
ไม% อัษฎาย%างบางหน%วยงานก.ใช# Foxpro เข�ยนได#

ผู้ว่าร3#แทนกรมท��ด(นให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า กรมท��ด(นเค์  กทม.  ๑ยใช# Database 
ขอัษฎาง Open Source แล#วระบบใช#งานไม%ได# จ5งเล(กใช#

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายยศว�ร�  ส่วนราชการ/หน่วยงาร(วงศ�จ�นทร�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า Open Source หาค์  กทม.  ๑น
เก%งมาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนายาก แต%บางอัษฎาย%างไม%จ6าเปAนต#อัษฎางใช# Commercial License ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งม�ราค์  กทม.  ๑าแพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงง ค์  กทม.  ๑วรเล อัษฎากใช#งานตามค์  กทม.  ๑วามเหมาะส่วนราชการ/หน่วยงม
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม���ꛐஇ����ม �4�� �

๔.๒ พื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาและให�ความเหEนชุม���ꛐஇ���อบียบโครงการฯ ที่ ๑	เรื่อง��ม�ม�ลค�าเก�น 100 ล�านบียบาที่ ๑	เรื่อง ข้าปรอง
ร#ฐว�ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ าหก�จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진 รวม 1 โครงการ ค�อ
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ค์  กทม.  ๑ณะท6างานฯ  ได#ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบรายละเอัษฎา�ยดเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาตามหล�กเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(แล#ว ม�ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตให#หน%วยงานปร�บแก#ไขรายละเอัษฎา�ยดกรณ�ไม%ม�ราค์  กทม.  ๑าตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�มาตรฐาน และปร�บแก#ไข
รายละเอัษฎา�ยด Man/Day, Man/Month ให#เปAนไปตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�ขอัษฎางศ3นย�ข#อัษฎาม3ลท��ปร5กษาไทย กระทรวงการค์  กทม.  ๑ล�ง และในส่วนราชการ/หน่วยง%วน
ท��เปAนอัษฎา4ปกรณ�อัษฎา �น ๆ รายการท�� ๒ ค์  กทม.  ๑%าใช#จ%ายในการด6าเน(นงาน ให#เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(�มรายละเอัษฎา�ยด เช%น ค์  กทม.  ๑%าโทรศ�พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงท� ค์  กทม.  ๑%าเด(นทาง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งหน%วย
งานได#ปร�บแก#ไขส่วนราชการ/หน่วยง%งให#ฝ�ายเลขาน4การฯ แล#ว ตามรายละเอัษฎา�ยดเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาในท��ประช4ม จ5งเร�ยนท��ประช4มเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา

หนั�า ๑-๑๙



ข้อความ��อสือกร�งเกตและข้อความ��อเสือกรนัอแนัะข้อความ�องคณะกรรมการ
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (รศ.ดร.ธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈นาร�กษ� ธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈�ระม��นค์  กทม.  ๑ง) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตว%า รายการท�� ๑ เค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง

ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�แม%ข%าย ท6าไมราค์  กทม.  ๑า ๓๐ – ๔๐ ล#านบาท ในขณะท��ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบราค์  กทม.  ๑าจาก Web แค์  กทม.  ๑% ๒๐ กว%าล#านบาทเท%าน�>น
ผู้ว่าร3#แทนการประปาส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑ช�>แจงว%า ส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบถามต�วแทนจ6าหน%ายแล#ว ราค์  กทม.  ๑า ๒๐ กว%าล#าน

บาท น�>น ม�ขายแต%ในต%างประเทศ ในประเทศไทยต#อัษฎางใช#ราค์  กทม.  ๑า ๓๐ – ๔๐ ล#านบาท ตามท��เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎามา
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลเอัษฎาก ดร.ว(ช(ต ส่วนราชการ/หน่วยงาทรานนท�) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า 

เม �อัษฎาเปAนการ Upgrade SAP ท6าไมไม%ขอัษฎาราค์  กทม.  ๑าจาก บร(ษ�ท CDGs มา ถ#า ๗๕ ล#านแล#วเปAนการ Upgrade เปAนราค์  กทม.  ๑าท��ไม%
เหมาะส่วนราชการ/หน่วยงม ส่วนราชการ/หน่วยงม�ยก%อัษฎานจ#าง Customise ประมาณ ๑๕ ล#านบาทเท%าน�>น

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ� พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ�ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า ปกต( 
Upgrade/Downgrade จะต#อัษฎางม�ต�วช�>บอัษฎากว%าเปAนร#อัษฎายละเท%าใด

ผู้ว่าร3#แทนการประปาส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑ช�>แจงว%า เปAนแบบ Functional Upgrade ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งบร(ษ�ทต#อัษฎาง
ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบท4กโปรแกรมว%าใช#งานได# และถ3กบ�งค์  กทม.  ๑�บให#เปล��ยน version หมดเลย เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะร4%นเก%าจะใช#ไม%ได#แล#ว 

ประธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈านฯ (นายประชา เตร�ตน�)  ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า ขอัษฎาให#ส่วนราชการ/หน่วยงถาบ�นเทค์  กทม.  ๑โนโลย�
นานาชาต(ส่วนราชการ/หน่วยง(ร(นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈รเข�ยนโปรแกรมน�>ได#หร อัษฎาไม% แล#วเปzดเปAน Open Source 

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (รศ.ดร.ธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈นาร�กษ� ธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈�ระม��นค์  กทม.  ๑ง) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง�งเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า อัษฎาาจ
เปAนค์  กทม.  ๑วามร%วมม อัษฎาระหว%างส่วนราชการ/หน่วยงถาบ�นเทค์  กทม.  ๑โนโลย�นานาชาต(ส่วนราชการ/หน่วยง(ร(นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈รก�บบร(ษ�ทในการร%วมก�นพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ฒิ������樴౺x�����/�พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนา ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บ Oracle เปAน 
Database ก.เหมาะส่วนราชการ/หน่วยงมท��จะน6ามาใช#งาน แต%โปรแกรมในล�กษณะเด�ยวก�บ SAP เราส่วนราชการ/หน่วยงามารถเข�ยนเอัษฎางได#
มติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม���ꛐஇ����ม \������	��)"&),�+�2�	"�&6�2
�	��5#�'% �6��'	�5��&�6�\��#�	�	
���6&�?�$�?��\���[�
5�&���\�#�	�	��5#�'%	���
 �����	�#�	

ระเบียบ�ยบียบวาระที่ ๑	เรื่อง�� ๕ เร��องอ��น ๆ
๕.๑ พื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาและให�ความเหEนชุม���ꛐஇ���อบียบโครงการฯ ข้าปรองส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ �วนราชุม���ꛐஇ���การ จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๒ โครงการ ค�อ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ <าน#กงานปล#ดกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน   ๒   โครงการ  
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๕.๒ พื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�จ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาหล#กเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕3และแนวที่ ๑	เรื่องางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�บียบ#ติ�การจ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진#ดหาระบียบบียบคอมพื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�วเติอร3ข้าปรองกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย 
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หล#กเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕3และแนวที่ ๑	เรื่องางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�บียบ#ติ�
การจ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진#ดหาระบียบบียบคอมพื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�วเติอร3

ข้าปรองกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย
ติามมติ�ที่ ๑	เรื่อง��ประชุม���ꛐஇ����มคณะกรรมการ

การบียบร�หารและจ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진#ดหาระบียบบียบคอมพื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�วเติอร3
ข้าปรองกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย

คร#(งที่ ๑	เรื่อง�� ๗/๒๕๕๕
เม��อว#นที่ ๑	เรื่อง�� ๙ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ �งหาคม ๒๕๕๕

หนั�า 2



กระบวนัการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�จารณาโครงการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%ข้อความ�องหนั�วยงานัในัสือกร�งก�ดกระทรวงมหาดไทย

* ค์  กทม.  ๑6าส่วนราชการ/หน่วยง��งกระทรวงมหาดไทยท�� ๔๘๘/๒๕๕๔, ๖๒๔/๒๕๕๔ และ ๔๐๕/๒๕๕๕
** ค์  กทม.  ๑6าส่วนราชการ/หน่วยง��งค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�

ขอัษฎาง มท. ท�� ๖๑๔/๒๕๕๔ และ ๑๓/๒๕๕๕

หนั�า ๒- ๑

ค์  กทม.  ๑ณะท6างานก6าหนดมาตรฐานและราค์  กทม.  ๑ากลาง
อัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎาง มท. **

ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการและร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด มท.
ท��ประส่วนราชการ/หน่วยงงค์  กทม.  ๑�จะจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�

ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจ�ดหา
ระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎาง มท. *

ก6าหนดค์  กทม.  ๑4ณล�กษณะทางว(ชาการ ทางเทค์  กทม.  ๑น(ค์  กทม.  ๑
(TOR) ขอัษฎางโค์  กทม.  ๑รงการท��จะน6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา

จ�ดท6ารายงานการจ�ดหาตามแบบ และ
ลงนามผู้ว่าร3#รายงานโดยหน%วยงานเจ#าขอัษฎางโค์  กทม.  ๑รงการ

CIO ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการและร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด มท.
ลงนามร�บรอัษฎางรายงาน

รวบรวมโค์  กทม.  ๑รงการเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาน�ดหมาย
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณากล��นกรอัษฎาง

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาโค์  กทม.  ๑รงการตามกรอัษฎาบมาตรฐาน

ทบทวน เห.นส่วนราชการ/หน่วยงมค์  กทม.  ๑วร

ปร�บปร4งโค์  กทม.  ๑รงการ
น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

ถอัษฎานเร �อัษฎาง

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาโค์  กทม.  ๑รงการตามกรอัษฎาบมาตรฐาน

มต(ท��ประช4ม ค์  กทม.  ๑กก.

ทบทวน เห.นส่วนราชการ/หน่วยงมค์  กทม.  ๑วร

แจ#งหน%วยงานให#
จ�ดหาได#

ปมท. ลงนามในหน�งส่วนราชการ/หน่วยง อัษฎาน6าส่วนราชการ/หน่วยง%ง

เห.นชอัษฎาบ แจ#ง ส่วนราชการ/หน่วยงงป.

CIO มท. ลงนามก6าก�บท#ายเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงารรายละเอัษฎา�ยด



ข้อความ��4นัตอนัและว�ธีการในการจัด-การในัการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%ข้อความ�องหนั�วยงานัในัสือกร�งก�ดกระทรวงมหาดไทย

หนั�า ๒- ๒

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบว%า
ใช#งบฯ เท%าใด

จ�ดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎาร�ม

กรณ�เก(น ๕ ล#านบาท

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเร �อัษฎางให#
ห�วหน#าหน%วยงาน

(ระด�บจ�งหว�ด) ลงนาม

ท�มงานเลขาน4การ
ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บจ�งหว�ด

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบค์  กทม.  ๑วามถ3กต#อัษฎาง
ตามแบบฟอัษฎาร�ม

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเร �อัษฎางให#
CIO จ�งหว�ดลงนาม

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา CIO มท.

ไม%เก(น
๕ ล#านบาท

เก(น ๕ ล#านบาท
แต%ไม%เก(น ๑๐ ล#านบาท

เก(น
๑๐ ล#านบาท

เร(�มกระบวนการ

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบว%าเปAน
หน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง%วนกลาง

หร อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑

กรณ�หน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑

จ�ดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎาร�ม

กรณ�ไม%เก(น ๕ ล#านบาท

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเร �อัษฎางให#
ห�วหน#าหน%วยงาน

(ระด�บจ�งหว�ด) ลงนาม

ช�>แจงโค์  กทม.  ๑รงการต%อัษฎา
ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บจ�งหว�ด
ตามท��ได#น�ดหมาย

ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บจ�งหว�ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ

ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ

ด6าเน(นการจ�ดหา
ตามงบประมาณ

ท��ได#ร�บค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบ

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบล�กษณะ
โค์  กทม.  ๑รงการท��จะจ�ดหา

กรณ� มท. จ�ดหาได#เอัษฎาง
 ๑) ๑ เค์  กทม.  ๑ร �อัษฎางต%อัษฎาค์  กทม.  ๑น
 ๒) ทดแทนเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎางเด(ม
 ๓) เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(�มเต(มในโค์  กทม.  ๑รงการเด(ม

กรณ�ไม%เข#าเง �อัษฎานไขท�� มท.
จ�ดหาได#เอัษฎาง
๑) งบฯ เก(น ๑๐๐ ล#านบาท
๒) โค์  กทม.  ๑รงการ ใหม%

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบว%า
ใช#งบฯ เท%าใด

จ�ดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎาร�ม

กรณ�เก(น ๕ ล#านบาท

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเร �อัษฎางให# CIO
หน%วยงาน (ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/

ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ) ลงนาม
ยกเว#นหน%วยงานใน
ส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑ท��เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา

โค์  กทม.  ๑รงการผู้ว่าร%าน CIO จ�งหว�ด

ค์  กทม.  ๑กก. ขอัษฎาง มท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา ผู้ว่าร%าน

ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ

ปมท. ลงนาม
ในหน�งส่วนราชการ/หน่วยง อัษฎาน6าส่วนราชการ/หน่วยง%ง

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาขอัษฎาอัษฎาน4ม�ต(
งบประมาณ

จากส่วนราชการ/หน่วยง6าน�กงบประมาณ

ด6าเน(นการตามข�>นตอัษฎาน
การขอัษฎาค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบต%อัษฎา

กระทรวง ICT

กรณ�หน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง%วนกลาง

ปร�บปร4งโค์  กทม.  ๑รงการ
น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

CIO มท. เห.นชอัษฎาบ
และลงนามก6าก�บ

ท#ายเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร
รายละเอัษฎา�ยด

จ�ดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎาร�ม

กรณ�เก(น ๕ ล#านบาท

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเร �อัษฎางให#
ห�วหน#าหน%วยงาน

(ระด�บจ�งหว�ด) ลงนาม

ช�>แจงโค์  กทม.  ๑รงการต%อัษฎา
ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บจ�งหว�ด
ตามท��ได#น�ดหมาย

ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บจ�งหว�ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ

ปร�บปร4ง
โค์  กทม.  ๑รงการ

น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ

CIO จ�งหว�ดเห.นชอัษฎาบ
และลงนามก6าก�บท#าย
เอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงารรายละเอัษฎา�ยด

 ผู้ว่าร3#ว%าราชการจ�งหว�ด
 ลงนามในหน�งส่วนราชการ/หน่วยง อัษฎาน6าส่วนราชการ/หน่วยง%ง
 รายงานผู้ว่ารลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา
 ขอัษฎาง ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บจ�งหว�ด
ถ5งหน%วยงาน ด�งน�>
 ๑. กระทรวง ICT
 ๒. ส่วนราชการ/หน่วยง6าน�กงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการ/หน่วยง6าเนาแจ#งกระทรวงมหาดไทย

ปร�บปร4ง
โค์  กทม.  ๑รงการ

น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

ไม%เก(น
๕ ล#านบาท

เก(น ๕ ล#านบาท
แต%ไม%เก(น ๑๐ ล#านบาท

เก(น
๑๐ ล#านบาท

จ�ดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎาร�ม

กรณ�ไม%เก(น ๕ ล#านบาท

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเร �อัษฎางให#
ห�วหน#าหน%วยงาน

(ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ) ลงนาม
ช�>แจงโค์  กทม.  ๑รงการต%อัษฎา

ค์  กทม.  ๑กก. ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ

ตามท��ได#น�ดหมาย

ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ

ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ

ด6าเน(นการจ�ดหา
ตามงบประมาณ

ท��ได#ร�บค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบ

จ�ดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎาร�ม

กรณ�เก(น ๕ ล#านบาท

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเร �อัษฎางให#
ห�วหน#าหน%วยงาน

(ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ) ลงนาม

ช�>แจงโค์  กทม.  ๑รงการต%อัษฎา
ค์  กทม.  ๑กก. ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/

ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ
ตามท��ได#น�ดหมาย

ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ

ปร�บปร4ง
โค์  กทม.  ๑รงการ

น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม

เห.นชอัษฎาบ
CIO ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จเห.นชอัษฎาบ

และลงนามก6าก�บท#าย
เอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงารรายละเอัษฎา�ยด

ปร�บปร4ง
โค์  กทม.  ๑รงการ

น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

ห�วหน#าส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จลงนามใน
หน�งส่วนราชการ/หน่วยง อัษฎาน6าส่วนราชการ/หน่วยง%งรายงานผู้ว่ารลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาขอัษฎาง 
ค์  กทม.  ๑กก. ระด�บกรม/ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ ถ5ง
 ๑. กระทรวง ICT   ๒. ส่วนราชการ/หน่วยง6าน�กงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการ/หน่วยง6าเนาแจ#งกระทรวงมหาดไทย



 
เอกสือกรารประกอบ

การนั0าเสือกรนัอโครงการ
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บ�นัท+กข้อความ��อความ
สือกร�วนัราชการ   
ท-�   ว�นัท-�      
เร��อง   การจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�
เร�ยน ปล�ดกระทรวงมหาดไทย 

(ประธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈านค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย)
ตามท��กระทรวงมหาดไทยได#ก6าหนดให#หน%วยงานภายใต#ส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ดกระทรวงมหาดไทย  รายงานการ

จ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ท��ม�ม3ลค์  กทม.  ๑%าเก(น  ๑๐  ล#านบาท  ให#กระทรวงมหาดไทยเห.นชอัษฎาบก%อัษฎานเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาขอัษฎางบประมาณ 
และรายงานการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขนาดเล.กท��ม�ม3ลค์  กทม.  ๑%าไม%เก(น  ๑๐  ล#านบาท  ให#กระทรวงมหาดไทยทราบ
ก%อัษฎานด6าเน(นการจ�ดหา น�>น

กรม/ร�ฐว(หส่วนราชการ/หน่วยงาก(จ/จ�งหว�ด................................  ขอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง%งรายงานการว(เค์  กทม.  ๑ราะห�โค์  กทม.  ๑รงการจ�ดหาระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ท��ผู้ว่าร%านค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบขอัษฎางผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลย�ส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระด�บส่วนราชการ/หน่วยง3ง  (CIO)  แล#ว  จ6านวน ….…  โค์  กทม.  ๑รงการ 
ด�งน�>

๑.  โค์  กทม.  ๑รงการ......................................   ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง6าน�ก/กอัษฎาง)......................   โดยใช#เง(นงบประมาณป� 
…...........  จ6านวนเง(น …....ต�วเลข........ (…....ต�วหน�งส่วนราชการ/หน่วยง อัษฎา.......)

๒.  โค์  กทม.  ๑รงการ......................................   ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง6าน�ก/กอัษฎาง)......................   โดยใช#เง(นงบประมาณป� 
…...........  จ6านวนเง(น …....ต�วเลข........ (…....ต�วหน�งส่วนราชการ/หน่วยง อัษฎา.......)

๓.  โค์  กทม.  ๑รงการ......................................   ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง6าน�ก/กอัษฎาง)......................   โดยใช#เง(นงบประมาณป� 
…...........  จ6านวนเง(น …....ต�วเลข........ (…....ต�วหน�งส่วนราชการ/หน่วยง อัษฎา.......)

จ5งเร�ยนมาเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง �อัษฎาโปรดทราบ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงร#อัษฎามน�>ได#ส่วนราชการ/หน่วยง%งรายละเอัษฎา�ยดโค์  กทม.  ๑รงการฯ จ6านวน ๓๐ ช4ดมาด#วย

(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ช �อัษฎาเต.ม)
ต6าแหน%ง
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แบบรายงานัการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร% (เสือกรนัอคณะกรรมการ)
ข้อความ�องหนั�วยงานัในัสือกร�งก�ดกระทรวงมหาดไทย

ช��อโครงการ ….................................................................................................................
งบประมาณปU ….................   วงเง�นั ….............................. 

ช��อหนั�วยงานั …............................................................................  
สือกร�วนัท-�เปVนัอ;ปกรณ%คอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร% 
กรณ�ตรงตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�มาตรฐาน
ล6าด�บ รายการ ประเภท ราค์  กทม.  ๑า MICT ราค์  กทม.  ๑า มท. ราค์  กทม.  ๑าจ�ดหา จ6านวน รวม

๑
๒
๓

รวมเง(นตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�

กรณ�ไม%ม�ราค์  กทม.  ๑าตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�มาตรฐาน
ล6าด�บ รายการ เปร�ยบเท�ยบ ๓ รายการ ราค์  กทม.  ๑าจ�ดหา จ6านวน รวม

ย��ห#อัษฎา/บร(ษ�ท ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น...
๑

ย��ห#อัษฎา/บร(ษ�ท ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น...
๒

ย��ห#อัษฎา/บร(ษ�ท ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น...
๓

รวมเง(นกรณ�ไม%ม�เกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�

รวมส่วนราชการ/หน่วยง%วนท��เปAนอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�

สือกร�วนัท-�เปVนัอ;ปกรณ%อ��นัๆ
ล6าด�บ รายการ ราค์  กทม.  ๑าจ�ดหา จ6านวน รวม

๑
๒
๓

รวมจ6านวนเง(นส่วนราชการ/หน่วยง%วนท��เปAนอัษฎา4ปกรณ�อัษฎา �นๆ

รวมวงเง�นัโครงการ
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รายงานการจ้งที่ประชุมทราบ��h�ꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진#ดหาระบียบบียบคอมพื่อทราบ�౺���ศ�ෟX�ꕘႠ����ท�วเติอร3 ที่ ๑	เรื่อง��ม�ม�ลค�าไม�เก�น ๕ ล�านบียบาที่ ๑	เรื่อง

ก.  ข้าปร�อม�ลที่ ๑	เรื่อง#�วไป
�< �=( ��	�#�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*< �6&�	��#�	��O�	�:&����#�2�O���6&���� ��	


%=( �6&�	��#�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�=( ��&�����6&�	��#�	 �������������������������������������������������� �9�5��6��������������������������������������������
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รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่ีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
 

มูลค่า
 เกิน ๕ ล้านบาท แตไ่ม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
 เกิน ๑๐ ล้านบาท 

ส่วนที่ ๑   :   บทสรุปโครงการ  

กำาหนดแนวทางให้ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานอิสระ จัดทำาสรุปโครงการที่ขอความเห็นชอบ
โดยย่อ ประกอบด้วยประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้
1) ชื่อโครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
3) ขอบเขตการดำาเนินโครงการ กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) ระบบงานที่จะจัดทำาในโครงการ

๔.๑ ระบบงานเดิมในปัจจุบัน พร้อมปัญหาอุปสรรคและความจำาเป็นที่จะต้องจัดทำาโครงการ
๔.๒ ระบบงานใหม่ที่ขอความเห็นชอบ

5) การออกแบบระบบงาน และเทคโนโลยีที่นำามาใช้
๕.๑ ระบบปัจจุบัน
๕.๒ ระบบทีข่อความเห็นชอบ

6) การเตรียมข้อมูลนำาเข้าของโครงการที่เสนอขอความเห็นชอบ
๖.๑ ข้อมูลดิบเก่าในระบบเอกสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บในปัจจุบัน
๖.๒ ข้อมูลดิบซึ่งต้องจัดเก็บใหม่
๖.๓ อื่น ๆ

7) การเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการ
 - ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
 - แผนงานพัฒนาบุคลากร

8) วงเงินค่าใช้จ่าย และแหล่งที่มาของวงเงิน
- จำาแนกวงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของวงเงินเป็นรายปี

9) การเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน และภายนอกหน่วยงาน
- สถานภาพปัจจุบัน
- รายละเอียดการขอให้ความเห็นชอบ
- แผนงานในอนาคต
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ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ �วนที่ ๑	เรื่อง�� ๒   :   รายละเอ�ยดโครงการ  
�< �=( ��	�#�	�(ให้ชี้แจงลักษณะโ�ชี้แจงลักษณะโครงก��แจงลักษณะโครงการที่นำเสนอ �กษณะโครงการที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�าเสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอ เชี้แจงลักษณะโครงก�นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�วยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ า ลักษณะโครงการที่นำเสนอ �กษณะแผนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน/งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน/โครงการ  

ว�ตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ฯลฯ)����� ดังนี้�าจะดำเนินการ)�栈Ę�������หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีควา%ประสงค' ห้ชี้แจงลักษณะโร(อเป)าห้ชี้แจงลักษณะโมาย ฯลักษณะโครงการที่นำเสนอ ฯ)
*< ��6&������(	������ ��(ให้ชี้แจงลักษณะโ�ชี้แจงลักษณะโครงก��แจงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอ�ยดเก��ยวก�บส�วนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนราชี้แจงลักษณะโครงกการที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบ)

M�L %=( �6&�	��#�	�O�	�:&����#�2�O���6&���� ��	
�������������������������������������������������������������������
M�M �A����(��R��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
M�Y ��&�����6&�	��#�	 ������������������������������������������������� �9�5��6��������������������������������������������
M�u ���	������ ���	�#�	 L� �������������������������������������������� �9�5��6��������������������������������������������

��	��+�������������������������������� ��	��	������������������������������
M� �������������������������������������������� �9�5��6��������������������������������������������

��	��+�������������������������������� ��	��	������������������������������
-< 	
������K22)��� (ให้ชี้แจงลักษณะโ�ชี้แจงลักษณะโครงก��แจงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอ�ยดห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�าที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ความร�บผ1ดชี้แจงลักษณะโครงกอบของ ข(�อส�วนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนราชี้แจงลักษณะโครงกการ / ร�ฐว1สาห้ชี้แจงลักษณะโก1จ / ห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�วยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน

อ1สระ แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ม�อย3� ก�อนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��จะนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�าระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนให้ชี้แจงลักษณะโม�มาใชี้แจงลักษณะโครงก� โดยเฉพาะอ%ปกรณ'คอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ม�อย3�แลักษณะโครงการที่นำเสนอ �ว ลักษณะโครงการที่นำเสนอ �กษณะ
งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ปร1มาณงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ลักษณะโครงการที่นำเสนอ �กษณะการประมวลักษณะโครงการที่นำเสนอ ผลักษณะโครงการที่นำเสนอ ของแต�ลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ตลักษณะโครงการที่นำเสนอ อดจนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนป6ญห้ชี้แจงลักษณะโาอ%ปสรรคต�าง ๆ ด�งต�อไปนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน��)
Y�L ������(�&�$	������ �% ���6&����
Y�M 5��?�$�#�	5�6��6&�	��#�	
Y�Y 	
���	=  )�#	"�� $+�&� 	�\��K22)��� (ให้ชี้แจงลักษณะโ�แสดงรายการอ%ปกรณ' โดยระบ%ย��ห้ชี้แจงลักษณะโ�อ ร%�นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ค%ณลักษณะโครงการที่นำเสนอ �กษณะของ

อ%ปกรณ' (Specification) จ�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน สถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ฯลฯ)����� ดังนี้�าจะดำเนินการ)�栈Ę�������หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีควาานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ต1ดต��ง ชี้แจงลักษณะโครงก(�อระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ใชี้แจงลักษณะโครงก� แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะปDที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ต1ดต��ง)
Y�u 	
������(อธิบายลักษณะงาน 1บายลักษณะโครงการที่นำเสนอ �กษณะงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะว1ธิบายลักษณะงาน �การจ�ดเก0บแลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะประมวลักษณะโครงการที่นำเสนอ ผลักษณะโครงการที่นำเสนอ ของระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��จ�ดที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก�าด�วยระบบ

คอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ม�อย3�ในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนข�อ ๓.๓)
Y�S �	�$�"���
Y�V ��	�	��5�
#�	�=( $��� )�#	"� (ให้ชี้แจงลักษณะโ�แสดงโครงร3ป แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะการเชี้แจงลักษณะโครงก(�อมโยงของอ%ปกรณ'คอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ใชี้แจงลักษณะโครงก�งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอย3�ในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
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u�u�Y 	���
 ���	
���	=  )�#	"�� $+�&� 	���(% \���&�$�4�� � (ให้ชี้แจงลักษณะโ�แสดงจ�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ
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u�V �)���#	�(ให้ชี้แจงลักษณะโ�แสดงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอ�ยดเก��ยวก�บบ%คลักษณะโครงการที่นำเสนอ ากรที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ใชี้แจงลักษณะโครงก�ปฏิบัติงานในปัจจุบันของโครงการ โดยแสดงจำนวน ตำแหน่ง หรือระดับความรู้1บ�ต1งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนโครงการ โดยแสดงจ�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ต�าแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�ง  
ห้ชี้แจงลักษณะโร(อระด�บความร3�ด�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนคอมพ1วเตอร' ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��งที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ม�อย3�ในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนป6จจ%บ�นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะแผนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนด�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนบ%คลักษณะโครงการที่นำเสนอ ากรของห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�วยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน พร�อม
การพ�ฒนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนาบ%คลักษณะโครงการที่นำเสนอ ากร กรณ�ผ3�ปฏิบัติงานในปัจจุบันของโครงการ โดยแสดงจำนวน ตำแหน่ง หรือระดับความรู้1บ�ต1งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนม1ได�ม�ต�าแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�งที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักางคอมพ1วเตอร'โดยตรง ให้ชี้แจงลักษณะโ�ระบ%ต�าแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�ง จ�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ
ห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�าที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ความร�บผ1ดชี้แจงลักษณะโครงกอบด�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนคอมพ1วเตอร'ของเจ�าห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�าที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน��นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ๆ)

u�� �A����(�����R��(ให้ชี้แจงลักษณะโ�แสดงจ�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนแลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะสถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ฯลฯ)����� ดังนี้�าจะดำเนินการ)�栈Ę�������หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีควาานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ต1ดต��งของระบบคอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��เสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบตามข�อ ๔.๔  
จ�าแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกตามระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ห้ชี้แจงลักษณะโากม�การกระจายเคร(อข�ายไปย�งห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�วยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนต�าง ๆ ให้ชี้แจงลักษณะโ�ชี้แจงลักษณะโครงก��แจงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอ�ยดของการต1ดต��ง
อ%ปกรณ'เคร(อข�ายด�วย ส�าห้ชี้แจงลักษณะโร�บโครงการที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ม�ระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าด�าเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนมากกว�า ๑ ปD ให้ชี้แจงลักษณะโ�แสดงการต1ดต��งจ�าแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกเปIนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนราย
ปD)

u�T �6�\��26���(แสดงแห้ชี้แจงลักษณะโลักษณะโครงการที่นำเสนอ �งที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��มาของค�าใชี้แจงลักษณะโครงก�จ�าย เชี้แจงลักษณะโครงก�นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน เง1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงบประมาณแผ�นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนด1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน เง1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนรายได� ห้ชี้แจงลักษณะโร(อการร�บบร1จาค ฯลักษณะโครงการที่นำเสนอ ฯ  
แสดงวงเง1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนค�าใชี้แจงลักษณะโครงก�จ�ายรวมที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��งส1�นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนของโครงการในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนส�วนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการจ�ดห้ชี้แจงลักษณะโาระบบคอมพ1วเตอร'แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ/ห้ชี้แจงลักษณะโร(ออ%ปกรณ' แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะแสดง
รายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอ�ยดจ�าแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกเปIนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนรายการ จ�านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�วยที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��จ�ดห้ชี้แจงลักษณะโา ราคาต�อห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�วย ราคารวมแต�ลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะรายการ ส�าห้ชี้แจงลักษณะโร�บ
โครงการที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ม�ระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าด�าเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนมากกว�า ๑ ปD ให้ชี้แจงลักษณะโ�แสดงการต1ดต��งจ�าแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกเปIนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนรายปD)

u�� 5��#�	�9�������5�
	
�
&���9��������(แสดงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอ�ยด แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าด�าเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนของแต�ลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ
ก1จกรรมเพ(�อการจ�ดห้ชี้แจงลักษณะโา ต1ดต��ง แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะใชี้แจงลักษณะโครงก�งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนระบบคอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบต��งแต�ข��นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนตอนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการเสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอ
โครงการ)

u�LZ 	
����	�%6���5�����\� �����(แสดงแผนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการเชี้แจงลักษณะโครงก(�อมโยงเคร(อข�ายระห้ชี้แจงลักษณะโว�างห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�วยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนภายในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ
ห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�วยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนภายนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอกที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��เก��ยวข�อง โดยระบ%ระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��คาดว�าจะด�าเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการ)
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'��	���(ให้ชี้แจงลักษณะโ�ชี้แจงลักษณะโครงก��แจงระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��ค%�มที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก%นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน (ถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ฯลฯ)����� ดังนี้�าจะดำเนินการ)�栈Ę�������หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีควา�าม�) ผลักษณะโครงการที่นำเสนอ ตอบแที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการลักษณะโครงการที่นำเสนอ งที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก%นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน (ถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ฯลฯ)����� ดังนี้�าจะดำเนินการ)�栈Ę�������หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีควา�าม�) อ�ตราส�วนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
ระห้ชี้แจงลักษณะโว�างผลักษณะโครงการที่นำเสนอ ประโยชี้แจงลักษณะโครงกนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน'ต�อเง1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก%นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน (ถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ฯลฯ)����� ดังนี้�าจะดำเนินการ)�栈Ę�������หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีควา�าม�) ผ3�ได�ร�บประโยชี้แจงลักษณะโครงกนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน'จากโครงการ)
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.........................................................
(….....................................................)

ต�าแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน�ง ผ3�บร1ห้ชี้แจงลักษณะโารเที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักคโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนโลักษณะโครงการที่นำเสนอ ย�สารสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนเที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักศระด�บส3งของ....................
ว�นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก��....................................................
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เอกสือกรารท-�คณะกรรมการข้อความ�อง

สือกร�วนัราชการ/ร�ฐว�สือกราหก�จ/จ�งหว�ด
ต�องสือกร�งรายงานัให�
คณะกรรมการฯ

ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย

หนั�า 11



 
(ต�วอย�าง) หนั�งสือกร�อนั0าสือกร�ง

๑. สือกร0านั�กงบประมาณ
๒. กระทรวงเทคโนัโลย-สือกรารสือกรนัเทศและการสือกร��อสือกราร
และ
๓. สือกร0าเนัาแจ�งกระทรวงมหาดไทย
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แบบรายงานัผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�จารณาโครงการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร% (ก�อนัการจ�ดหา)
ข้อความ�องหนั�วยงานัในัสือกร�งก�ดกระทรวงมหาดไทย

การประช;มคณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%
ข้อความ�อง .................................................... (กรม/ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ/จ�งหว�ด)

ผ�านัการอนั;ม�ต�จากคณะกรรมการฯ คร�4งท-� ....... /............  ว�นัท-� ............................
ช��อโครงการ ….................................................................................................................

งบประมาณปU ….................   วงเง�นั ….............................. 
ช��อหนั�วยงานั …............................................................................

สือกร�วนัท-�เปVนัอ;ปกรณ%คอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%
กรณ�ตรงตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�มาตรฐาน
ล6าด�บ รายการ ประเภท ราค์  กทม.  ๑า MICT ราค์  กทม.  ๑า มท. ราค์  กทม.  ๑าจ�ดหา จ6านวน รวม

๑
๒
๓

รวมเง(นตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�

กรณ�ไม%ม�ราค์  กทม.  ๑าตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�มาตรฐาน
ล6าด�บ รายการ เปร�ยบเท�ยบ ๓ รายการ ราค์  กทม.  ๑าจ�ดหา จ6านวน รวม

ย��ห#อัษฎา/บร(ษ�ท ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น...
๑

ย��ห#อัษฎา/บร(ษ�ท ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น...
๒

ย��ห#อัษฎา/บร(ษ�ท ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น... ย��ห#อัษฎา... ร4%น...
๓

รวมเง(นกรณ�ไม%ม�เกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�

รวมส่วนราชการ/หน่วยง%วนท��เปAนอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�

สือกร�วนัท-�เปVนัอ;ปกรณ%อ��นัๆ
ล6าด�บ รายการ ราค์  กทม.  ๑าจ�ดหา จ6านวน รวม

๑
๒
๓

รวมจ6านวนเง(นส่วนราชการ/หน่วยง%วนท��เปAนอัษฎา4ปกรณ�อัษฎา �นๆ

รวมวงเง�นัโครงการ

• หมายเหต4   : รายงานท4ก ๖ เด อัษฎาน (ต4ลาค์  กทม.  ๑ม – ม�นาค์  กทม.  ๑ม และเมษายน - ก�นยายน)
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แบบรายงานัผลการจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%
(หล�งการจ�ดหาตามระเบ-ยบสือกร0านั�กนัายกร�ฐมนัตร-ว�าด�วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�สือกรด;ฯ หร�อระเบ-ยบอ��นัท-�เก-�ยวข้อความ��อง)

ข้อความ�องหนั�วยงานัในัสือกร�งก�ดกระทรวงมหาดไทย รวมท�4งองค%กรปกครองสือกร�วนัท�องถิ่นในจังหวัด����ᔏ朸���t횬ဂÀ�ĀЀŜńĤĈôÜ������㿤ȱ㿌ȱ������瘌рḈ��นัในัจ�งหว�ด
การประช;มคณะกรรมการการบร�หารและจ�ดหาระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%
ข้อความ�อง .................................................... (กรม/ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ/จ�งหว�ด)

ผ�านัการอนั;ม�ต�จากคณะกรรมการฯ คร�4งท-� ....... /............  ว�นัท-� ............................

ช��อโครงการ ….................................................................................................................
งบประมาณปU ….................   วงเง�นั ….............................. 

ช��อหนั�วยงานั …............................................................................
สือกร�วนัท-�เปVนัอ;ปกรณ%คอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%
กรณ�ตรงตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้�มาตรฐาน

ล6าด�บ รายการ ย��ห#อัษฎา/ร4%น
ท��จ�ดหาได#

ราค์  กทม.  ๑าท��ผู้ว่าร%าน
การอัษฎาน4ม�ต(

ราค์  กทม.  ๑าจ�ดหา
จร(ง จ6านวน รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐

รวมเปAนเง(น (บาท)

    หมายเหต4 : รายงานเม �อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง(>นป�งบประมาณ
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เกณฑ์รา%ราคากลาง
และ

ค;ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�4นัฐานั
คร;ภ�ณฑ์รา%คอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%
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เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 
 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที ่1  ราคา 120,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วย 
CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB 
และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกว่า มีความเร็วรอบไม่น้อย 

กว่า 7,200 รอบต่อนาที และมีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย    
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 

 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2     ราคา 320,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.66 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB 

และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 

10,000 รอบต่อนาที และมคีวามจุไม่น้อยกว่า 300 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย 
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 
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3. ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  แบบที่ 1  ราคา 370,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวน

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และ Fiber Channel จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มีระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับ

ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้ 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบตาม

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต้ังได้เต็มตู้ 
 
4. ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  แบบที่ 2  ราคา 620,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง  
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวน

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และ Fiber Channel จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย   
- มีระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap เพียงพอสําหรับติดต้ัง

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้  
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบ

ตามจํานวนเครื่องที่สามารถติดต้ังได้เต็มตู้ 
 
5. แผงวงจรเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนดิ  Blade สําหรบัตู้ Enclosure/Chassis  แบบที่ 1  

ราคา 150,000  บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย  
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB 

ต่อ Processor และมีความเรว็บัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz  
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มี

ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย 

- สนับสนนุการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้ 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย    
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 
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6. แผงวงจรเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 
ราคา  410,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 18 MB 

ต่อ Processor และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,333 MHz 
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มี

ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จาํนวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย 

- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า  แบบ Virtual Media ได้ 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย     
- ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 

 
7. เครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  ราคา 15,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 

หน่วย 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีม่ีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid 

State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 

หนว่ย 
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8. เครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิว้)  ราคา  26,000  บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่

น้อยกว่า 2.5 GHz และมคีวามเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 
จํานวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 

หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 

หน่วย 
 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  ราคา  31,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 
หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จํานวน 1 

หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรบังานสํานักงาน แบบที่ 1 *   ราคา 8,500  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเรว็สัญญาณนาฬกิาไม่น้อยกว่า 1.6 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Mbps หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b, g) 
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11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรบังานสํานักงาน แบบที่ 2 *   ราคา 19,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) ที่มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่

น้อยกว่า 2.2 GHz และมคีวามเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 
จํานวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรบังานประมวลผล *    ราคา  27,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 2.0 GHz และรองรับหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

 
13. อุปกรณ์สาํหรบัจัดเก็บข้อมลูแบบภายนอก (External Storage)     ราคา 510,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ 

SAN (Storage Area Network) ได้  
- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ที่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB 

และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที จํานวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 
- สามารถติดต้ัง Hard Disk ได้สูงสุด 60 หนว่ย 
- สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5 
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14. ค่าเช่าระบบจดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1   ราคา  10,000  บาท/เดือน 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 5 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 
15. ค่าเช่าระบบจดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2    ราคา  20,000  บาท/เดือน 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 10 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 
16. ค่าเช่าระบบจดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย  แบบที่ 3    ราคา  30,000  บาท/เดือน 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 15 อุปกรณ์ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
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17. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย   แบบที่ 1    ราคา 50,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) 

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices 
ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน 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 Secure 
Shell (SSH) ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-
2552) เป็นต้น 

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรอื 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

 
18. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2   ราคา   300,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) 

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices 
ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 5 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จดัเก็บตามมาตรฐาน 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 Secure 
Shell (SSH) ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ทีไ่ด้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-
2552) เป็นต้น  

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรอื 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps 
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19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย  แบบที่ 3   ราคา  600,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) 

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices 
ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน 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 Secure 
Shell (SSH) ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ทีไ่ด้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-
2552) เป็นต้น 

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรอื 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 eps 
 
20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 4.  ราคา  900,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) 

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices 
ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน 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 Secure 
Shell (SSH) ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น 
มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2552) เป็นต้น 

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรอื 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 40,000 eps 
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21. อุปกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall)    แบบที่  1    ราคา  300,000  บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม่น้อยกว่า 250 Mbps 
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยดังนี้  Syn Flood, UDP Flood, 

ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS and DDoS, Teardrop 
Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้น ได้ 

- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ 
Port Address Translation (PAT) ได้ 

- สามารถ Routing แบบ Static, Source based Routing, Policy based Routing, Dynamic Routing 
ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
22. อุปกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall)   แบบที่  2    ราคา  720,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม่น้อยกว่า 1 Gbps 
- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อยา่งน้อยดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, 

ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS and DDoS, Teardrop 
Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้ 

- สามารถทําการกําหนด  IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) 
และ Port Address Translation (PAT) ได้ 

- สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได้  
- สามารถ Routing แบบ Static, Source based Routing, Policy based Routing, Dynamic Routing 

ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรอื Hot Swap   
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
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23. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1  ราคา 440,000  บาท  
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ 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 

- สามารถทํางานได้อย่างน้อย 1 segments ใน IPS mode  
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย่างน้อย 200 Mbps  
- สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส่ง

ข้อมูลได้ตามปกติ เมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหา 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
24. อุปกรณ์ป้องกนัและตรวจจบัการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2  ราคา  1,400,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถทํางานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า   
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ 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 

- สามารถทํางานได้อย่างน้อย 3 segments ใน IPS mode  
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย่างน้อย 1 Gbps  
- สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส่ง

ข้อมูลได้ตามปกติ เมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหา 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- มี Power Supply จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด โดยสามารถถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Swap ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
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25. อุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุกเว็บไซต์  (Web Application Firewall)      ราคา    640,000   บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ทําหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ

ติดต้ังในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้ 
- มีจุดเชื่อมต่อ Network แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 3 Ports 
- รองรับการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างน้อย 3,000 HTTP ต่อวินาที หรือ 3,000 Transactions ต่อวินาที 

หรือ 20 Mbps หรือดีกว่า 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง Web Base หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Web Application 

บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได้  
- อุปกรณ์ที่นําเสนอจะต้องสามารถทํางานแบบ In-Line (Bridge) หรือ Transparent และ Span-

mode (Monitor) สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย 
- มีความสามารถในการทํางานและปกป้อง Web Application ต่างๆ ได้ โดยรองรับ HTTP และ 

HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย  
- สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณ์ภายนอกได้ 
- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้ 
- Cross-site Scripting 
- Cookie Poisoning 
- Buffer Overflow 
- SQL infection 

- สามารถทํารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
26. อุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุกจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(e-Mail Security)   ราคา  300,000   บาท     

คุณลักษณะพืน้ฐาน  
- เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 Ports 
- สามารถทํางานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 บัญชีผู้ใช้งาน 
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ Secure Shell (SSH) หรือดีกว่า 
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
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27. ตู้สําหรบัจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

100 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 
- มีช่องเสยีบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
- มีพัดลมสําหรบัระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

 
28. ตู้สําหรบัจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 23,000 บาท 

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

110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมสําหรบัระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

 
29. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 16  ช่อง    ราคา 2,400 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
30. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง   แบบที่ 1   ราคา 7,500 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 
31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  แบบที่ 2   ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 
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32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง   ราคา 160,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

 
33. เครื่องพิมพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแครส่ั้น    ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 10 นิ้ว 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อ

วินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า 
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
 

34. เครื่องพิมพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว     ราคา  23,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 
- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 15 นิ้ว 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อ

วินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว 
- มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
 

35. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)    ราคา  4,300 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพ์สไีม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 
36. เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาท)ี     ราคา 3,600 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

 
37. เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาท)ี    ราคา 8,400 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 
38. เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี ราคา 13,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
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39. เครื่องพิมพช์นดิเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ่1 (33 หน้า/นาท)ี  ราคา 21,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 
40. เครื่องพิมพช์นดิเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที ่2 (40 หน้า/นาท)ี  ราคา 41,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น 

 
41. เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ Network   ราคา  19,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
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42. เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)      ราคา  5,400 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาํเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 
43. เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี     ราคา  24,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มี  Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 
44. สแกนเนอร์ สาํหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา  3,000  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
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45. สแกนเนอร์ สาํหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 1 ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 
46. สแกนเนอร์ สาํหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 2     ราคา   31,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)  
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 25 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 
47. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว    ราคา  3,100  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel  
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

 
48. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว     ราคา  3,700  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600 X 900 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

 
49. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว    ราคา 5,500 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

 
50. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA       ราคา  1,800 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 



 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
 

51. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA       ราคา 5,500 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 
52. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA       ราคา 21,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA และ 1,200 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

 
53. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA      ราคา 36,500 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA และ 2,100 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

 
54. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)     ราคา 245,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA และ 8,000 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-1% หรือดีกว่า 
- สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 8 นาที 

 
55. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง ราคา  3,800  บาท 
 
56. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง 

ราคา 20,000 บาท 
 

57. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง ราคา 10,000  บาท 
 

58. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

59. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป  
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หมายเหต ุ * ลักษณะการใชง้านของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน   

ลักษณะการใชง้าน 
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป 
1.2 งานเอกสารในสํานักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น 
1.3 งานบันทึก สํารอง และสืบคน้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงทั่วไป 
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมลูผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น 
1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษ

เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 
 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่ 1 (Computing) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 

สําหรับงานประมวลผล 
ลักษณะการใชง้าน 
2.1 งานคํานวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 
2.3 งานด้านการคํานวณ และสรา้งแบบจําลองสําหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
2.5 งานสร้างแบบจําลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ คํานวณ และออกแบบการทํางานด้านวิศวกรรม 
2.6 งานสร้างแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์ 
2.7 งานสร้างแบบจําลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย ์
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 
2.9 งานอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคํานวณอย่างชัดเจน 

 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (ผลิตสื่อประสม (Multimedia)) หรือเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล   
ลักษณะการใช้งาน 
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิกส์ เช่น การจัดหน้า

เอกสารสําหรับงานพิมพ์ การจัดทําโปสเตอร์ เป็นต้น  
3.2 งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video) 
3.3 งานเข้าหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง หรือ แฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ 
3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content) 
3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia)  
3.6 งานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน 
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เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐาน 

ครภุัณฑคอมพวิเตอร และซอฟตแวรสําหรบังานระบบสารสนเทศภมูิศาสตร (GIS) 
 

1. เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที ่1 (X86 CPU)  

 

1.1 เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Web Server และ GIS Application Server  

ราคา 120,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลกั (4 core) หรือดีกวา สาํหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 
2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอย
กวา 8 MB และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 7,200 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไม
นอยกวา 2 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 

1.2 เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Image Web Server และ GIS Data Server  

ราคา 320,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลกั (4 core) หรือดีกวา สาํหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 
2.66 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอย
กวา 8 MB และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz 
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• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา 16 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา  ที่มีความเร็วรอบ

ไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวนไมนอยกวา 
4 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย    
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 

2. เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที ่2 (RISC CPU) 

 

2.1 เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Web Server และ GIS Application Server  

ราคา 620,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรอื EPIC หรือดีกวา สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏิบตัิการ UNIX โดยเฉพาะ ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 2 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 และ 5  
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มีชองสําหรับเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมแบบ PCI-X หรือ PCI-E หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 2 ชอง  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 10,000 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไม
นอยกวา 2 หนวย  

• มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
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• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ที่ไมจํากัดจํานวนการเขาใชงานบนเครื่อง
พรอมใชงาน โดยมีลขิสทิธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย 

หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 

 

 

 

2.2 เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Image Web Server และ GIS Data Server  

ราคา 670,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดกีวา สําหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏบิตัิการ UNIX โดยเฉพาะ ทีมี่ความเรว็
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 4 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 , 5  
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
• มีชองสําหรับเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมแบบ PCI-X หรือ PCI-E หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 2 ชอง  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 10,000 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจุไมนอยกวา 450 GB จํานวนไม
นอยกวา 3 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ที่ไมจํากัดจํานวนการเขาใชงานบนเครื่อง

พรอมใชงาน โดยมีลขิสทิธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 

3. เครื่องคอมพวิเตอร สาํหรบังาน GIS 
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3.1 เครื่องคอมพวิเตอร สาํหรบังาน GIS ทัว่ไป ราคา 28,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz  และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจาํขนาดไมนอยกวา 512 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 

500 GB จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 

 
3.2 เครื่องคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล GIS ปกต ิราคา 31,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.6 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
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• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 

3.3 เครื่องคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล GIS เชงิกราฟก ราคา 33,000 บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.8 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• มีระบบปฏิบตัิการที่รองรับการทํางานแบบ 64 bit ติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงาน โดยมี

ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
 

4. เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังาน GIS 

4.1  เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังาน GIS ทัว่ไป ราคา 21,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเรว็สัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาด
ไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 256 MB  

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 

• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  

• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  

• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน
และลําโพง 

• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 

4.2   เครือ่งคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังานประมวลผล GIS ปกต ิราคา 

25,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเรว็สัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาด
ไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB  

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 

• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  

• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  

• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน
และลําโพง 

• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 
4.3  เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังานประมวลผล GIS เชิงกราฟก ราคา 

31,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 1.6 GHz และรองรับหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอย
กวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพมีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB  
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  
• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  
• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน

และลําโพง 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 

5. อปุกรณคอมพวิเตอรที่เกีย่วของกบัการพิมพสาํหรบังาน GIS 
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5.1  เครือ่งพมิพชนดิเลเซอรส ีแบบ Network ขนาด A4 ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีความละเอยีดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x  600 dpi  
• มีความเรว็ในการพิมพสไีมนอยกวา 20 หนาตอนาที และมีความเร็วในการพิมพขาวดํา 

ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที  
• มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  
• มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 

Base TX  
• สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Customer โดยถาดใสกระดาษไมนอย

กวา 250 แผน  
 

5.2  เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึ ขนาด A3 ราคา 13,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีความละเอยีดในการพิมพสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x  1,200 dpi 
• เครื่องพิมพทีมี่ความเรว็ในการพิมพภาพสี ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที  (A4)  
• มีหนวยความจําไมนอยกวา 32 MB  
• มี Interface เปนแบบ USB 2.0  
• สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A3, A4 และ Legal ได โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา 250 แผน 
  

5.3  เครือ่งพมิพชนดิเลเซอรส ีแบบ Network ขนาด A3 ราคา 160,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
• มีความละเอยีดในการพิมพสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi 
• มีความเรว็ในการพิมพภาพสี และขาว/ดํา ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (A3) 
• มีความเรว็ในการพิมพภาพสี และขาว/ดํา ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (A4) 
• มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB 
• มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x 

Ethernet 10/100 Base TX 
• สามารถใชไดกับ A3 A4 และ Letter และ Legal และ Customer โดยถาดใสกระดาษ

ไมนอยกวา 500 แผน 
• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 
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5.4  พลอตเตอร (Plotter) ส ีขนาด A1 ราคา 155,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• ความละเอยีดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400  x 1200 dpi  
• สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถกูตองและสมบูรณ  

• มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB  

• สามารถเชือ่มตอกับเครื่องคอมพวิเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB  

• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 
• สามารถพิมพบนกระดาษทีมี่ความกวางไมนอยกวา 24 นิ้ว และสามารถเขยีนเสนขนาด

ความกวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว 
• สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด

กระดาษไดเอง  
• มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรบันํ้าหนักเครื่องพิมพได  

 

5.5  พลอตเตอร (Plotter) ส ีขนาด A0 ราคา 265,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• ความละเอยีดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400  x 1200 dpi  
• สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถกูตองและสมบูรณ  

• มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

• มีหนวยความจําฮารดดสิก ขนาดไมนอยกวา 40 GB  

• สามารถเชือ่มตอกับเครื่องคอมพวิเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB  

• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 
• สามารถพิมพบนกระดาษทีมี่ความกวางไมนอยกวา 42 นิ้ว และสามารถเขยีนเสนขนาด

ความ-กวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว 
• สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด

กระดาษไดเอง  
• มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรบันํ้าหนักเครื่องพิมพได  

 

6. ซอฟตแวรสาํหรบังาน GIS ทีม่กีารใชงานบนฐานของเครือ่งคอมพวิเตอรแบบตัง้โตะ 

6.1 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ทัว่ไป ราคา 185,000 บาท ประกอบดวย 
คณุสมบตัพิืน้ฐาน การนาํเขา ปรบัปรงุ แกไขขอมลู การสบืคนคนืขอมลู  
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• โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏบิัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสทิธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย 

• สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ 

• สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร 
และเวกเตอรได 

• มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมฟีงกชั่นพื้นฐานไมนอย

กวาดังน้ี คือ  Navigator Windows 

• มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย 

(zoom in) แสดงเต็มรปูแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได 

• สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกดัสําหรับระบบพกิัดภูมิศาสตร และระบบพกิัด UTM  แบบ
อัตโนมัติได 

• มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซ่ึงสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแตง

สัญลักษณตางๆ เชน Point, Line, Polygon 

• สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได 

• สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จากหลายๆ 

Field ประกอบกัน 

• สามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทับซอนกันไดโดยอัตโนมัติ 

• มีเครื่องมือ Label manager  อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถจัดการการเขียนปาย
ชื่อในการกําหนดรูปแบบ สี หรือขนาด ของทุกชั้นขอมูลได 

• สามารถกําหนดความโปรงแสง ความเขม และความสวางใหกับปายชื่อ (Label) ได 
• มีเครื่องมือชวยสรางหนากากครอบตัวอักษรที่สามารถเลือกใชรูปทรงแบบตางๆ และ

ลวดลายพื้นหลังแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลตัวอักษรไมแสดงซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นที่ที่มี
อยูทําใหสามารถอานขอมูลตัวอักษรนั้นไดงายขึ้น 

• สามารถเรียกแสดงผลการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ไดหลายรูปแบบ เชน 

แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอภาพ

และเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ รวมถึง URL Address ของ
เว็บไซต 

• สามารถเชื่อมตอขอมูลที่มีใหบริการอยูบนระบบ Internet หรือ Intranet ไดโดยตรง 

• สามารถแปลงขอมูลจากรูปแบบดังตอไปนี้ AutoCAD DXF Files (.dxf),  ArcView  

Shape Files (.shp), Microstation DGN Files (.dgn), ERDAS Image Files 
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(.img), MrSID Files (.sid), TIFF Files (.tif), BMP Files (.bmp), JPEG Images 

(.jpg) เปนตน เขาสูระบบได 

• สามารถนําเขาขอมูลคาพิกัดทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปน Text File ได 

• สามารถนําเขาขอมูล GPS มาแสดงผลบนแผนที่ได 
• สามารถเชื่อมโยงขอมูลแผนที่กับฐานขอมูลภายนอกได 

• สามารถเรียกดูขอมูลแผนที่ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบตามมาตรฐานของ Open 

Geospatial Consortium (OGC) ได 
• มีเครื่องมือในการวัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ และคํานวณคาพิกัด ตามหนวยการวัดที่

ผูใชกําหนด 
• สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหน่ึงไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได 

• มีเครื่องมือสําหรับสรางจุด (Point) เสน (Line) และรูปปด (Polygon) 

• มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล 

• มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ

ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 

• มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี  Select, Move, Rotate, Delete, 

Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, move) 
• สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ

พิกัดได ทั้งขอมูลภาพ (Image) และขอมูลเวกเตอร  เพื่อเรียกใชงานซ้ํา 
• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลเปนภาพราสเตอรที่มีคาพิกัดอางอิงทาง

ภูมิศาสตร เพื่อนํากลับมางานภายหลังได 

• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ขณะแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน Enhanced  Meta File 

(*.EMF), Windows Bitmap (*.BMP), Tagged Image File Format (*.TIF) และ 

JPEG (*.JPG) เปนตน 

• สามารถสงออกขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบ MS Access (*.mdb)  หรือ dBase 

(*.dbf) หรือ Text File ได  
• มีชุดเครื่องมือที่ชวยเพิ่มเติมคาพิกัดของขอมูลจุดลงในขอมูลเชิงบรรยายโดยอัตโนมัติ 

• สามารถโยงยดึภาพ (Image) ที่ไมมีระบบพิกัดใหมีระบบพิกัดเขากับขอมูลแผนที่ที่มี
ระบบพิกัดได 

• สามารถทําการปรับขอมูลเวกเตอรที่ไมมีคาพิกัดใหมีคาพิกัดไดโดยอางอิงกับขอมูลอื่นที่
มีพิกัดแลว  

• สามารถทําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลได 
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• สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย

รูปแบบดังตอไปน้ี Single Symbol, Unique Value/Unique Value-many fields, 

Ranges, Graduated Symbols, Constant Graduated Symbols, Dot Density, Bar 

Chart, Pie Chart และ Multiple Attribute เปนอยางนอย 

• สามารถเรียกดูคูมือประกอบการใชงาน (Help) จากโปรแกรมไดโดยตรง 

• มีเครื่องมือที่ใชในการจัดการ Map Layout เชน North Arrow, Scale bar, Grid, 

Legend, Image, Text เปนตน 

• การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงานปกติ 

เปนระยะเวลา 1 ป 

 

6.2 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลเชงิพืน้ที ่ราคา 370,000 บาท ประกอบดวย 
คณุสมบตัพิืน้ฐาน การนาํเขา ปรบัปรงุ แกไขขอมลู การสบืคนคนืขอมลู 

• โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏบิัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสทิธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย 

• สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ 

• สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร 
และเวกเตอรได 

• มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมฟีงกชั่นพื้นฐานไมนอย

กวาดังน้ี คือ  Navigator Windows 

• มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย 

(zoom in) แสดงเตม็รูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได 

• สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกดัสําหรับระบบพกิัดภูมิศาสตร และระบบพกิัด UTM  แบบ
อัตโนมัติได 

• มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซ่ึงสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแตง

สัญลักษณตาง ๆ เชน Point, Line, Polygon 

• สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได 

• สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จากหลายๆ 

Field ประกอบกัน 
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• สามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทับซอนกันไดโดยอัตโนมัติ 

• มีเครื่องมือ Label manager  อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถจัดการการเขียนปาย
ชื่อในการกําหนดรูปแบบ สี หรือขนาด ของทุกชั้นขอมูลได 

• สามารถกําหนดความโปรงแสง ความเขม และความสวางใหกับปายชื่อ (Label) ได 
• มีเครื่องมือชวยสรางหนากากครอบตัวอักษรที่สามารถเลือกใชรูปทรงแบบตางๆ และ

ลวดลายพื้นหลังแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลตัวอักษรไมแสดงซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นที่ที่มี
อยูทําใหสามารถอานขอมูลตัวอักษรนั้นไดงายขึ้น 

• สามารถเรียกแสดงผลการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ไดหลายรูปแบบ เชน 

แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอภาพ

และเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ รวมถึง URL Address ของ
เว็บไซต 

• สามารถเชื่อมตอขอมูลที่มีใหบริการอยูบนระบบ Internet หรือ Intranet ไดโดยตรง 

• สามารถแปลงขอมูลจากรูปแบบดังตอไปนี้ AutoCAD DXF Files (.dxf),  ArcView  

Shape Files (.shp), Microstation DGN Files (.dgn), ERDAS Image Files 

(.img), MrSID Files (.sid), TIFF Files (.tif), BMP Files (.bmp), JPEG Images 

(.jpg) เปนตน เขาสูระบบได 

• สามารถนําเขาขอมูลคาพิกัดทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปน Text File ได 

• สามารถนําเขาขอมูล GPS มาแสดงผลบนแผนที่ได 
• สามารถเชื่อมโยงขอมูลแผนที่กับฐานขอมูลภายนอกได 

• สามารถเรียกดูขอมูลแผนที่ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบตามมาตรฐานของ Open 

Geospatial Consortium (OGC) ได 
• มีเครื่องมือในการวัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ และคํานวณคาพิกัด ตามหนวยการวัดที่

ผูใชกําหนด 
• สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหน่ึงไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได 

• มีเครื่องมือสําหรับสรางจุด (Point) เสน (Line) และรูปปด (Polygon) 

• มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล 

• มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ

ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 

• มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี  Select, Move, Rotate, Delete, 

Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, move) 
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• สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ

พิกัดได ทั้งขอมูลภาพ (Image) และขอมูลเวกเตอร  เพื่อเรียกใชงานซ้ํา 
• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลเปนภาพราสเตอรที่มีคาพิกัดอางอิงทาง

ภูมิศาสตร เพื่อนํากลับมางานภายหลังได 

• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ขณะแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน Enhanced  Meta File 

(*.EMF), Windows Bitmap (*.BMP), Tagged Image File Format (*.TIF) และ 

JPEG (*.JPG) เปนตน 

• สามารถสงออกขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบ MS Access (*.mdb)  หรือ dBase 

(*.dbf) หรือ Text File ได  
• มีชุดเครื่องมือที่ชวยเพิ่มเติมคาพิกัดของขอมูลจุดลงในขอมูลเชิงบรรยายโดยอัตโนมัติ 

• สามารถโยงยึดภาพ (Image) ที่ไมมีระบบพิกัดใหมีระบบพิกัดเขากับขอมูลแผนที่ที่มี
ระบบพิกัดได 

• สามารถทําการปรับขอมูลเวกเตอรที่ไมมีคาพิกัดใหมีคาพิกัดไดโดยอางอิงกับขอมูลอื่นที่
มีพิกัดแลว  

• สามารถทําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลได 

• สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย

รูปแบบดังตอไปน้ี Single Symbol, Unique Value/Unique Value-many fields, 

Ranges, Graduated Symbols, Constant Graduated Symbols, Dot Density, Bar 

Chart, Pie Chart และ Multiple Attribute เปนอยางนอย 

• สามารถเรียกดูคูมือประกอบการใชงาน (Help) จากโปรแกรมไดโดยตรง 

• มีเครื่องมือที่ใชในการจัดการ Map Layout เชน North Arrow, Scale bar, Grid, 

Legend, Image, Text เปนตน 

• การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงานปกติ 

เปนระยะเวลา 1 ป  

คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่  

• สามารถคํานวณแบบประมาณการในชวง (interpolation) เชน วิธี Inverse Distance 
Weighted (IDW) หรือวิธี Spline หรือวิธี kriging ได 

• สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการใชขอมูลในชั้นอื่นไปทําการลบขอมูลในชั้นที่
ตองการได   

• มีชุดเครื่องมือที่สรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการรวมกันของขอมูลที่มีสวนซอนทับกันของ
ขอมูลเดิมที่มีอยู 

• สามารถตัดขอมูลที่ตองการโดยใชคาขอบเขตขอมูลจากชั้นขอมูลอื่นได 
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• สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่ไดจากการซอนทับขอมูล 2 ชั้นขอมูล โดยขอมูลที่สรางขึ้น
ใหมเกิดจากขอมูลที่ไมมีสวนซอนทับกัน 

• มีเครื่องมือสําหรับสรางขอมูลแสดงความหนาแนนโดยอาศัยขอมูลตัวอยางหรือที่ทําการ
สุมเอาไว 

• มีคําสั่งสําหรับการคํานวณแบบคณิตศาสตรใหกับขอมูลเชิงพื้นที่แบบราสเตอร (Raster 
calculator) 

• มีเครื่องมือในการสราง Buffer 
 

6.3 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลโครงขายเชงิเสน ราคา 370,000 บาท ประกอบดวย 
คณุสมบตัพิืน้ฐาน การนาํเขา ปรบัปรงุ แกไขขอมลู การสบืคนคนืขอมลู 

• โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏบิัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสทิธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย 

• สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ 

• สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร 
และเวกเตอรได 

• มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมฟีงกชั่นพื้นฐานไมนอย

กวาดังน้ี คือ  Navigator Windows 

• มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย 

(zoom in) แสดงเตม็รูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได 

• สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกดัสําหรับระบบพกิัดภูมิศาสตร และระบบพกิัด UTM  แบบ
อัตโนมัติได 

• มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซ่ึงสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแตง

สัญลักษณตาง ๆ เชน Point, Line, Polygon 

• สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได 

• สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จากหลาย ๆ 

Field ประกอบกัน 

• สามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทบัซอนกันไดโดยอัตโนมัติ 

• มีเครื่องมือ Label manager  อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถจัดการการเขียนปาย
ชื่อในการกําหนดรูปแบบ สี หรือขนาด ของทุกชั้นขอมูลได 

• สามารถกําหนดความโปรงแสง ความเขม และความสวางใหกับปายชื่อ (Label) ได 
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• มีเครื่องมือชวยสรางหนากากครอบตัวอักษรที่สามารถเลือกใชรูปทรงแบบตางๆ และ
ลวดลายพื้นหลังแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลตัวอักษรไมแสดงซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นที่ที่มี
อยูทําใหสามารถอานขอมูลตัวอักษรนั้นไดงายขึ้น 

• สามารถเรียกแสดงผลการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ไดหลายรูปแบบ เชน 

แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอภาพ

และเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ รวมถึง URL Address ของ
เว็บไซต 

• สามารถเชื่อมตอขอมูลที่มีใหบริการอยูบนระบบ Internet หรือ Intranet ไดโดยตรง 

• สามารถแปลงขอมูลจากรูปแบบดังตอไปนี้ AutoCAD DXF Files (.dxf),  ArcView  

Shape Files (.shp), Microstation DGN Files (.dgn), ERDAS Image Files 

(.img), MrSID Files (.sid), TIFF Files (.tif), BMP Files (.bmp), JPEG Images 

(.jpg) เปนตน เขาสูระบบได 

• สามารถนําเขาขอมูลคาพิกัดทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปน Text File ได 

• สามารถนําเขาขอมูล GPS มาแสดงผลบนแผนที่ได 
• สามารถเชื่อมโยงขอมูลแผนที่กับฐานขอมูลภายนอกได 

• สามารถเรียกดูขอมูลแผนที่ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบตามมาตรฐานของ Open 

Geospatial Consortium (OGC) ได 
• มีเครื่องมือในการวัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ และคํานวณคาพิกัด ตามหนวยการวัดที่

ผูใชกําหนด 
• สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหน่ึงไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได 

• มีเครื่องมือสําหรับสรางจุด (Point) เสน (Line) และรูปปด (Polygon) 

• มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล 

• มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ

ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 

• มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี  Select, Move, Rotate, Delete, 

Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, move) 
• สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ

พิกัดได ทั้งขอมูลภาพ (Image) และขอมูลเวกเตอร  เพื่อเรียกใชงานซ้ํา 
• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลเปนภาพราสเตอรที่มีคาพิกัดอางอิงทาง

ภูมิศาสตร เพื่อนํากลับมางานภายหลังได 
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• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ขณะแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน Enhanced  Meta File 

(*.EMF), Windows Bitmap (*.BMP), Tagged Image File Format (*.TIF) และ 

JPEG (*.JPG) เปนตน 

• สามารถสงออกขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบ MS Access (*.mdb)  หรือ dBase 

(*.dbf) หรือ Text File ได  
• มีชุดเครื่องมือที่ชวยเพิ่มเติมคาพิกัดของขอมูลจุดลงในขอมูลเชิงบรรยายโดยอัตโนมัติ 

• สามารถโยงยึดภาพ (Image) ที่ไมมีระบบพิกัดใหมีระบบพิกัดเขากับขอมูลแผนที่ที่มี
ระบบพิกัดได 

• สามารถทําการปรับขอมูลเวกเตอรที่ไมมีคาพิกัดใหมีคาพิกัดไดโดยอางอิงกับขอมูลอื่นที่
มีพิกัดแลว  

• สามารถทําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลได 

• สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย

รูปแบบดังตอไปน้ี Single Symbol, Unique Value/Unique Value-many fields, 

Ranges, Graduated Symbols, Constant Graduated Symbols, Dot Density, Bar 

Chart, Pie Chart และ Multiple Attribute เปนอยางนอย 

• สามารถเรียกดูคูมือประกอบการใชงาน (Help) จากโปรแกรมไดโดยตรง 

• มีเครื่องมือที่ใชในการจัดการ Map Layout เชน North Arrow, Scale bar, Grid, 

Legend, Image, Text เปนตน 

• การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงานปกติ 

เปนระยะเวลา 1 ป 

คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงโครงขาย  
• มีเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อคํานวณหาระยะทางที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่

ตองการได  
• สามารถวิเคราะหหาเสนทางที่สั้นที่สุดในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สนใจ โดย

ใชขอมูลจากจุด และกําหนดประเภทของสิ่งที่สนใจและระยะทางที่ตองการได 
• สามารถหา Distribution path ที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดศูนยกลาง หรือ เปาหมายที่กําหนด

ได 
• สามารถหาทิศทางเสนโครงขาย โดยใชขอมูลจากตาราง Attribute เพื่อใชในการวิเคราะห

ขอมูลทิศทางจราจร ไดทั้งทิศทางเดียว, ทิศทางไปกลับ และทิศทางหามผาน โดย
สามารถกําหนดเงื่อนไขการวิเคราะหได 

• สามารถกําหนดบริเวณหามผานได 
• สามารถวิเคราะหหาขอมูลในขอบเขตพื้นที่ที่ตองการ โดยใชขอมูลจากจุด และกําหนด

ระยะทางที่ตองการได 
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• สามารถใชคําสั่งวิเคราะหหาพื้นที่การใหบริการและพื้นที่ที่สนใจโดยรอบจุดหรือ
ศูนยบริการที่สามารถใหบริการไดภายในเวลาที่กําหนด โดยการกําหนดจุดศูนยกลางของ
ชุดขอมูลจากจุดยอดและดานประกอบได 

• สามารถสรางระบบการวัด และอางอิงตามแนวความยาวของขอมูลเสนได (Linear 
Reference) 

 

6.4 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลเชงิภมูปิระเทศ ราคา 590,000 บาท ประกอบดวย 
คณุสมบตัพิืน้ฐาน การนาํเขา ปรบัปรงุ แกไขขอมลู การสบืคนคนืขอมลู 

• โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏบิัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสทิธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย 

• สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ 

• สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร 
และเวกเตอรได 

• มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมฟีงกชั่นพื้นฐานไมนอย

กวาดังน้ี คือ  Navigator Windows 

• มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย 

(zoom in) แสดงเตม็รูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได 

• สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกดัสําหรับระบบพกิัดภูมิศาสตร และระบบพกิัด UTM  แบบ
อัตโนมัติได 

• มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซ่ึงสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแตง

สัญลักษณตาง ๆ เชน Point, Line, Polygon 

• สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได 

• สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จากหลาย ๆ 

Field ประกอบกัน 

• สามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทบัซอนกันไดโดยอัตโนมัติ 

• มีเครื่องมือ Label manager  อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถจัดการการเขียนปาย
ชื่อในการกําหนดรูปแบบ สี หรือขนาด ของทุกชั้นขอมูลได 

• สามารถกําหนดความโปรงแสง ความเขม และความสวางใหกับปายชื่อ (Label) ได 
• มีเครื่องมือชวยสรางหนากากครอบตัวอักษรที่สามารถเลือกใชรูปทรงแบบตางๆ และ

ลวดลายพื้นหลังแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลตัวอักษรไมแสดงซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นที่ที่มี
อยูทําใหสามารถอานขอมูลตัวอักษรนั้นไดงายขึ้น 



คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS 
 

191

• สามารถเรียกแสดงผลการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ไดหลายรูปแบบ เชน 

แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอภาพ

และเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ รวมถึง URL Address ของ
เว็บไซต 

• สามารถเชื่อมตอขอมูลที่มีใหบริการอยูบนระบบ Internet หรือ Intranet ไดโดยตรง 

• สามารถแปลงขอมูลจากรูปแบบดังตอไปนี้ AutoCAD DXF Files (.dxf),  ArcView  

Shape Files (.shp), Microstation DGN Files (.dgn), ERDAS Image Files 

(.img), MrSID Files (.sid), TIFF Files (.tif), BMP Files (.bmp), JPEG Images 

(.jpg) เปนตน เขาสูระบบได 

• สามารถนําเขาขอมูลคาพิกัดทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปน Text File ได 

• สามารถนําเขาขอมูล GPS มาแสดงผลบนแผนที่ได 
• สามารถเชื่อมโยงขอมูลแผนที่กับฐานขอมูลภายนอกได 

• สามารถเรียกดูขอมูลแผนที่ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบตามมาตรฐานของ Open 

Geospatial Consortium (OGC) ได 
• มีเครื่องมือในการวัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ และคํานวณคาพิกัด ตามหนวยการวัดที่

ผูใชกําหนด 
• สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหน่ึงไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได 

• มีเครื่องมือสําหรับสรางจุด (Point) เสน (Line) และรูปปด (Polygon) 

• มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล 

• มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ

ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 

• มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี  Select, Move, Rotate, Delete, 

Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, move) 
• สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ

พิกัดได ทั้งขอมูลภาพ (Image) และขอมูลเวกเตอร  เพื่อเรียกใชงานซ้ํา 
• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลเปนภาพราสเตอรที่มีคาพิกัดอางอิงทาง

ภูมิศาสตร เพื่อนํากลับมางานภายหลังได 

• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ขณะแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน Enhanced  Meta File 

(*.EMF), Windows Bitmap (*.BMP), Tagged Image File Format (*.TIF) และ 

JPEG (*.JPG) เปนตน 
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• สามารถสงออกขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบ MS Access (*.mdb)  หรือ dBase 

(*.dbf) หรือ Text File ได  
• มีชุดเครื่องมือที่ชวยเพิ่มเติมคาพิกัดของขอมูลจุดลงในขอมูลเชิงบรรยายโดยอัตโนมัติ 

• สามารถโยงยึดภาพ (Image) ที่ไมมีระบบพิกัดใหมีระบบพิกัดเขากับขอมูลแผนที่ที่มี
ระบบพิกัดได 

• สามารถทําการปรับขอมูลเวกเตอรที่ไมมีคาพิกัดใหมีคาพิกัดไดโดยอางอิงกับขอมูลอื่นที่
มีพิกัดแลว  

• สามารถทําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลได 

• สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย

รูปแบบดังตอไปน้ี Single Symbol, Unique Value/Unique Value-many fields, 

Ranges, Graduated Symbols, Constant Graduated Symbols, Dot Density, Bar 

Chart, Pie Chart และ Multiple Attribute เปนอยางนอย 

• สามารถเรียกดูคูมือประกอบการใชงาน (Help) จากโปรแกรมไดโดยตรง 

• มีเครื่องมือที่ใชในการจัดการ Map Layout เชน North Arrow, Scale bar, Grid, 

Legend, Image, Text เปนตน 

• การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงานปกติ 

เปนระยะเวลา 1 ป 

คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่  

• สามารถคํานวณแบบประมาณการในชวง (interpolation) เชน วิธี Inverse Distance 
Weighted (IDW) หรือวิธี Spline หรือวิธี kriging ได 

• สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการใชขอมูลในชั้นอื่นไปทําการลบขอมูลในชั้นที่
ตองการได   

• มีชุดเครื่องมือที่สรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการรวมกันของขอมูลที่มีสวนซอนทับกันของ
ขอมูลเดิมที่มีอยู 

• สามารถตัดขอมูลที่ตองการโดยใชคาขอบเขตขอมูลจากชั้นขอมูลอื่นได 
• สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่ไดจากการซอนทับขอมูล 2 ชั้นขอมูล โดยขอมูลที่สรางขึ้น

ใหมเกิดจากขอมูลที่ไมมีสวนซอนทับกัน 
• มีเครื่องมือสําหรับสรางขอมูลแสดงความหนาแนนโดยอาศัยขอมูลตัวอยางหรือที่ทําการ

สุมเอาไว 
• มีคําสั่งสําหรับการคํานวณแบบคณิตศาสตรใหกับขอมูลเชิงพื้นที่แบบราสเตอร (Raster 

calculator) 
• มีเครื่องมือในการสราง Buffer 
  
คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิประเทศ  
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• มีเครื่องมือในการจัดการการแสดงผลในรูปแบบสามมิติ เชน Zoom In, Zoom Out, 
Orbit และ Pan เปนตน 

• สามารถเลือก (Select) ขอมูลแบบสามมิติและดูขอมูล Attribute ได 
• สามารถแสดงผลขอมูลเวกเตอรเชิงสามมิติในรูปแบบสามมิติได 
• สามารถแสดงผลขอมูลราสเตอรรวมกับแบบจําลองคาระดับเชิงเลข (DEM) ในรูปแบบสาม

มิติได 
• สามารถสรางเสนทางการแสดงผลขอมูลสามมิติแบบเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติได โดย

สามารถกําหนดใชเสนคาความสูง ความเร็วและวิธีการแสดงผลที่ตองการได และ
สามารถแสดงผลซ้ําโดยอัตโนมัติได 

• สามารถสรางพื้นผิวโครงขายสามเหลี่ยม และจําลองเปนภาพ 3 มิติได 
• สามารถสรางชุดขอมูลสามมิติจากขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถเลือกคาจาก

ตารางขอมูลอรรถาธิบายได 
• สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  จากโครงขายสามเหลี่ยม (TIN) ได  
• สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  จากเสน (Line) ได 
• สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  จากเสนกับจุด (Line, Point) ได 
• มีชุดเครื่องมือสําหรับสรางเสนชั้นความสูง (Contour) และความลาดชัน (Slope) ทิศ

ทางการเอียงตัว (aspect maps) และ Hill shade หรือ View shade หรือลักษณะอื่นๆ
ที่ใกลเคียงกันของลักษณะทางภูมิศาสตรได 

 

6.5 ซอฟตแวรระบบงาน GIS รวมทัง้หมด ราคา 775,000 บาท ประกอบดวย 
คณุสมบตัพิืน้ฐาน การนาํเขา ปรบัปรงุ แกไขขอมลู การสบืคนคนืขอมลู 

• โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏบิัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสทิธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย 

• สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ 

• สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร 
และเวกเตอรได 

• มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมฟีงกชั่นพื้นฐานไมนอย

กวาดังน้ี คือ  Navigator Windows 

• มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย 

(zoom in) แสดงเตม็รูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได 

• สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกดัสําหรับระบบพกิัดภูมิศาสตร และระบบพกิัด UTM  แบบ
อัตโนมัติได 
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• มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซ่ึงสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแตง

สัญลักษณตาง ๆ เชน Point, Line, Polygon 

• สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได 

• สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จากหลาย ๆ 

Field ประกอบกัน 

• สามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทับซอนกันไดโดยอัตโนมัติ 

• มีเครื่องมือ Label manager  อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถจัดการการเขียนปาย
ชื่อในการกําหนดรูปแบบ สี หรือขนาด ของทุกชั้นขอมูลได 

• สามารถกําหนดความโปรงแสง ความเขม และความสวางใหกับปายชื่อ (Label) ได 
• มีเครื่องมือชวยสรางหนากากครอบตัวอักษรที่สามารถเลือกใชรูปทรงแบบตางๆ และ

ลวดลายพื้นหลังแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลตัวอักษรไมแสดงซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นที่ที่มี
อยูทําใหสามารถอานขอมูลตัวอักษรนั้นไดงายขึ้น 

• สามารถเรียกแสดงผลการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ไดหลายรูปแบบ เชน 

แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอภาพ

และเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ รวมถึง URL Address ของ
เว็บไซต 

• สามารถเชื่อมตอขอมูลที่มีใหบริการอยูบนระบบ Internet หรือ Intranet ไดโดยตรง 

• สามารถแปลงขอมูลจากรูปแบบดังตอไปนี้ AutoCAD DXF Files (.dxf),  ArcView  

Shape Files (.shp), Microstation DGN Files (.dgn), ERDAS Image Files 

(.img), MrSID Files (.sid), TIFF Files (.tif), BMP Files (.bmp), JPEG Images 

(.jpg) เปนตน เขาสูระบบได 

• สามารถนําเขาขอมูลคาพิกัดทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปน Text File ได 

• สามารถนําเขาขอมูล GPS มาแสดงผลบนแผนที่ได 
• สามารถเชื่อมโยงขอมูลแผนที่กับฐานขอมูลภายนอกได 

• สามารถเรียกดูขอมูลแผนที่ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบตามมาตรฐานของ Open 

Geospatial Consortium (OGC) ได 
• มีเครื่องมือในการวัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ และคํานวณคาพิกัด ตามหนวยการวัดที่

ผูใชกําหนด 
• สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหน่ึงไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได 

• มีเครื่องมือสําหรับสรางจุด (Point) เสน (Line) และรูปปด (Polygon) 
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• มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล 

• มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ

ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 

• มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี  Select, Move, Rotate, Delete, 

Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, move) 
• สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ

พิกัดได ทั้งขอมูลภาพ (Image) และขอมูลเวกเตอร  เพื่อเรียกใชงานซ้ํา 
• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลเปนภาพราสเตอรที่มีคาพิกัดอางอิงทาง

ภูมิศาสตร เพื่อนํากลับมางานภายหลังได 

• สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ขณะแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน Enhanced  Meta File 

(*.EMF), Windows Bitmap (*.BMP), Tagged Image File Format (*.TIF) และ 

JPEG (*.JPG) เปนตน 

• สามารถสงออกขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบ MS Access (*.mdb)  หรือ dBase 

(*.dbf) หรือ Text File ได  
• มีชุดเครื่องมือที่ชวยเพิ่มเติมคาพิกัดของขอมูลจุดลงในขอมูลเชิงบรรยายโดยอัตโนมัติ 

• สามารถโยงยึดภาพ (Image) ที่ไมมีระบบพิกัดใหมีระบบพิกัดเขากับขอมูลแผนที่ที่มี
ระบบพิกัดได 

• สามารถทําการปรับขอมูลเวกเตอรที่ไมมีคาพิกัดใหมีคาพิกัดไดโดยอางอิงกับขอมูลอื่นที่
มีพิกัดแลว  

• สามารถทําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลได 

• สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย

รูปแบบดังตอไปน้ี Single Symbol, Unique Value/Unique Value-many fields, 

Ranges, Graduated Symbols, Constant Graduated Symbols, Dot Density, Bar 

Chart, Pie Chart และ Multiple Attribute เปนอยางนอย 

• สามารถเรียกดูคูมือประกอบการใชงาน (Help) จากโปรแกรมไดโดยตรง 

• มีเครื่องมือที่ใชในการจัดการ Map Layout เชน North Arrow, Scale bar, Grid, 

Legend, Image, Text เปนตน 

• การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงานปกติ 

เปนระยะเวลา 1 ป 

คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่  
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• สามารถคํานวณแบบประมาณการในชวง (interpolation) เชน วิธี Inverse Distance 
Weighted (IDW) หรือวิธี Spline หรือวิธี kriging ได 

• สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการใชขอมูลในชั้นอื่นไปทําการลบขอมูลในชั้นที่
ตองการได   

• มีชุดเครื่องมือที่สรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการรวมกันของขอมูลที่มีสวนซอนทับกันของ
ขอมูลเดิมที่มีอยู 

• สามารถตัดขอมูลที่ตองการโดยใชคาขอบเขตขอมูลจากชั้นขอมูลอื่นได 
• สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่ไดจากการซอนทับขอมูล 2 ชั้นขอมูล โดยขอมูลที่สรางขึ้น

ใหมเกิดจากขอมูลที่ไมมีสวนซอนทับกัน 
• มีเครื่องมือสําหรับสรางขอมูลแสดงความหนาแนนโดยอาศัยขอมูลตัวอยางหรือที่ทําการ

สุมเอาไว 
• มีคําสั่งสําหรับการคํานวณแบบคณิตศาสตรใหกับขอมูลเชิงพื้นที่แบบราสเตอร (Raster 

calculator) 
• มีเครื่องมือในการสราง Buffer 

 
คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงโครงขาย  
• มีเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อคํานวณหาระยะทางที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่

ตองการได  
• สามารถวิเคราะหหาเสนทางที่สั้นที่สุดในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สนใจ โดย

ใชขอมูลจากจุด และกําหนดประเภทของสิ่งที่สนใจและระยะทางที่ตองการได 
• สามารถหา Distribution path ที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดศูนยกลาง หรือ เปาหมายที่กําหนด

ได 
• สามารถหาทิศทางเสนโครงขาย โดยใชขอมูลจากตาราง Attribute เพื่อใชในการวิเคราะห

ขอมูลทิศทางจราจร ไดทั้งทิศทางเดียว, ทิศทางไปกลับ และทิศทางหามผาน โดย
สามารถกําหนดเงื่อนไขการวิเคราะหได 

• สามารถกําหนดบริเวณหามผานได 
• สามารถวิเคราะหหาขอมูลในขอบเขตพื้นที่ที่ตองการ โดยใชขอมูลจากจุด และกําหนด

ระยะทางที่ตองการได 
• สามารถใชคําสั่งวิเคราะหหาพื้นที่การใหบริการและพื้นที่ที่สนใจโดยรอบจุดหรือ

ศูนยบริการที่สามารถใหบริการไดภายในเวลาที่กําหนด โดยการกําหนดจุดศูนยกลางของ
ชุดขอมูลจากจุดยอดและดานประกอบได 

• สามารถสรางระบบการวัด และอางอิงตามแนวความยาวของขอมูลเสนได (Linear 
Reference) 

  
คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิประเทศ  

• มีเครื่องมือในการจัดการการแสดงผลในรูปแบบสามมิติ เชน Zoom In, Zoom Out, 
Orbit และ Pan เปนตน 

• สามารถเลือก (Select) ขอมูลแบบสามมิติและดูขอมูล Attribute ได 
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• สามารถแสดงผลขอมูลเวกเตอรเชิงสามมิติในรูปแบบสามมิติได 
• สามารถแสดงผลขอมูลราสเตอรรวมกับแบบจําลองคาระดับเชิงเลข (DEM) ในรูปแบบสาม

มิติได 
• สามารถสรางเสนทางการแสดงผลขอมูลสามมิติแบบเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติได โดย

สามารถกําหนดใชเสนคาความสูง ความเร็วและวิธีการแสดงผลที่ตองการได และ
สามารถแสดงผลซ้ําโดยอัตโนมัติได 

• สามารถสรางพื้นผิวโครงขายสามเหลี่ยม และจําลองเปนภาพ 3 มิติได 
• สามารถสรางชุดขอมูลสามมิติจากขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถเลือกคาจาก

ตารางขอมูลอรรถาธิบายได 
• สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  จากโครงขายสามเหลี่ยม (TIN) ได  
• สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  จากเสน (Line) ได 
• สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  จากเสนกับจุด (Line, Point) ได 
• มีชุดเครื่องมือสําหรับสรางเสนชั้นความสูง (Contour) และความลาดชัน (Slope) ทิศ

ทางการเอียงตัว (aspect maps) และ Hill shade หรือ View shade หรือลักษณะอื่นๆ
ที่ใกลเคียงกันของลักษณะทางภูมิศาสตรได 

 

7. ซอฟตแวรสาํหรบังาน GIS ทีม่กีารใชงานผานระบบเครอืขาย 

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร ใหคิดได
เฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น 

 
7.1 ซอฟตแวรสาํหรบัการบรหิารจดัการและใหบรกิารแผนทีภ่าพถายบนระบบเครอืขาย 

(Image Web Server) ราคา 850,000 บาท 
 
• โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏบิัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสทิธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 
• สามารถใหบริการแผนที่ภาพ ผานโปรโตคอล ตามมาตรฐาน OGC WMS 
• สนับสนุนการทํางานแบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถทํางานบนโปรแกรมบราวเซอร

มาตรฐานที่มีใชอยูทั่วไปในปจจุบัน 
• สามารถรองรับการใหบริการจากเครื่องแมขายแผนที่อื่นๆ ที่ใหบริการแผนที่ผาน

เครือขาย ทั้งขอมูลแผนที่ เวกเตอร และ ราสเตอร ในรูปแบบโปรโตคอลตางๆ เชน  
OGC WMS, XML เปนตน 

• สนับสนุนการทํางานในรูปแบบของการสงผานขอมูลแบบบีบอัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
• สนับสนุนการอานขอมูลภาพแบบบีบอัด ในรูปแบบ Wavelet-based compression  
• สามารถเขียนขอมูลและสงออกผานเครือขายในรูปแบบตางๆ เชน JPEG , PNG , 

JPEG2000 เปนตน 
• สนับสนุนการอานการซอนทับขอมูลที่มีระบบพิกัดตางกันโดยอัตโนมัติ 
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• มีระบบรักษาความปลอดภัยในการกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง ขอมูลภาพแตละภาพได 
• สามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในลักษณะของการกําหนดพื้นที่ ตามสิทธ์ิในการ

เขาถึงขอมูลของแตละผูใช 
• สามารถกําหนดความละเอียดของขอมูลภาพที่สงออก ตามสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลของ

แตละผูใช 
• มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
• การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงานปกติ 

เปนระยะเวลา 1 ป 
 

7.2 ซอฟตแวรสําหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือขาย (GIS Web Server)  
     ราคา 1,750,000 บาท 

คุณลักษณะทั่วไป 
• สนับสนุนการทํางานแบบ Web-based 
• สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโครงรางการพัฒนาโปรแกรมภาษา 

JAVA, .NET หรืออื่นๆ 
• รองรับการทํางานรวมหนวยประมวลผลแบบ Multi Coreอยางนอย 2 หนวย (Core) 
• สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อใหการบริการบนอุปกรณสื่อสารแบบไร

สาย 
ประเภทขอมูลที่รองรับ 

• ขอมูลเวคเตอร : สามารถนําเขา (Import) ในรูปแบบ OpenGIS GML (*.gml) เปน
อยางนอย 

• ขอมูลราสเตอร : สามารถนําเขา (Import) ในรูปแบบ  GeoTIFF File (*.tif) เปน
อยางนอย 

ความสามารถในการรองรับ และใหบริการขอมูลแผนที่ผานเครือขายแบบ GIS Web 
Services 

• สนับสนุนการรับขอมูลที่สงออกในมาตรฐาน OGC WMS WFS 
• สนับสนุนการใหบริการขอมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC WMS WFS 
• สนับสนุนการใหบริการขอมูลเพื่อซอนทับกับระบบที่ใหบริการแผนที่ผานเครือขาย 

(GeoWeb Applications) ตางๆ เชน Google Maps , Virtual Earth , Open 
Layers เปนตน 

ความสามารถในการติดตอฐานขอมูล 
• รองรับการติดตอระบบฐานขอมูลเชน Oracle , MS SQL, หรืออื่นๆ 
• รองรับการจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ไวในระบบฐานขอมูลตางๆ 

ความสามารถในการควบคุม แสดง และคนหาขอมูลแผนที ่
• มีเครื่องมือในการควบคุมแผนที่ตาง ๆ ไดแก Zoom, Pan, Select เปนตน 
• มีเครื่องมือในการวัดตาง ๆ ไดแก การวัดระยะทาง การวัดพื้นที่ เปนตน 
• มีเครื่องมือในการจัดการเปดปดชั้นขอมูลแผนที่ 
• สามารถคนหาขอมูลแบบเชิงพื้นที่ (Spatial Query) 
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• สนับสนุนการคนหาขอมูลอรรถาธิบายดวยคําสั่งภาษา SQL 
• สนับสนุนการสรางแผนที่ภาพรวม (Overview Map) 
• สนับสนุนการสราง Thematic Map ในลักษณะตางๆ เชน แบบพื้นที่รูปปดตามชวงๆ 

ขอมูลตางๆ (Classified by Region) แบบ Pie chart หรือ กราฟแทง เปนตน 
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลแบบตางๆ 

• มีเครื่องมือวิเคราะหเชิงพื้นที่ตางๆ ไดแก Union , Intersect, Buffer เปนตน 
• มีเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเชิงเครือขาย (Network Analysis) ตางๆ ไดแก 

วิเคราะหเสนทางที่ มีประสิทธิภาพ วิเคราะหพื้นที่การใหบริการของจุดตางๆ 
วิเคราะหการขนสงผานพื้นที่จุดตางๆ 

ความสามารถในการแกไขขอมูลแผนที่ 
• สนับสนุนการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่ผานทางโปรแกรมประยุกตแบบเครือขาย 

(Online editing) 
• สนับสนุนการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่พรอมๆกันหลายคนได (Multiple users editing) 

ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
• มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
• การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน

ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป 
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คูมอื
เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
ครภุณัฑคอมพวิเตอร สาํหรบังานระบบ
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บทนํา 

 คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS นี้ได
กําหนดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครื่องพิมพตามลักษณะการใชงานดาน GIS ตาม
คําอธิบายที่ไดอธิบายไวในแตละหัวขอ และสําหรับอุปกรณอื่น ๆ ที่มิไดกลาวถึงสามารถใชตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ประกาศ โดยไดจัดแบงเปน 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงาน GIS 
2. ประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS 
3. ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการพิมพสําหรับงาน GIS 
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ประเภทเครือ่งคอมพวิเตอรแมขายสาํหรบังาน GIS 
 

 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงาน GIS มี 2 ลักษณะ คือ 
1. เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย GIS Web Server และ GIS Application Server 

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการงาน GIS ทั่วไป ในลักษณะของ Web 
Service และ Application Service โดยรองรับเฉพาะขอมูลเวกเตอรเปนหลัก และอาจมี
ชั้นขอมูลภาพประกอบในการเรียกดู 

 2.   เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย GIS Image Web Server และ GIS Data Server 
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการขอมูลภาพ ซึ่งตองการประสิทธิภาพ 
ในการจัดการขอมูลภาพที่มีขนาดใหญ หรือมีปริมาณมาก เชน ภาพถายดาวเทียม แผน
ที่ภาพถายทางอากาศ และยังสามารถรองรับงาน GIS ทั่วไปในลักษณะของ Web 
Service และ Application Service ไดเชนกัน 

 

เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที ่1 (X86 CPU)  

1) เครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Web Server และ GIS Application Server  

ราคา 120,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลกั (4 core) หรือดีกวา สาํหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 
2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอย
กวา 8 MB และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 7,200 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไม
นอยกวา 2 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 
 

2) เครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Image Web Server และ GIS Data Server  

ราคา 320,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลกั (4 core) หรือดีกวา สาํหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 
2.66 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอย
กวา 8 MB และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา 16 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา  ที่มีความเร็วรอบ

ไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวนไมนอยกวา 
4 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย    
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• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 

เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที ่2 (RISC CPU) 

1) เครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Web Server และ GIS Application Server  
    ราคา 620,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรอื EPIC หรือดีกวา สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏิบตัิการ UNIX โดยเฉพาะ ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 2 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 และ 5  
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มีชองสําหรับเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมแบบ PCI-X หรือ PCI-E หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 2 ชอง  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 10,000 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไม
นอยกวา 2 หนวย  

• มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ที่ไมจํากัดจํานวนการเขาใชงานบนเครื่อง

พรอมใชงาน โดยมีลขิสทิธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 
2) เครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Image Web Server และ GIS Data Server  

ราคา 670,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดกีวา สําหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏบิตัิการ UNIX โดยเฉพาะ ทีมี่ความเรว็
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  
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• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 4 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 , 5  
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
• มีชองสําหรับเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมแบบ PCI-X หรือ PCI-E หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 2 ชอง  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 10,000 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจไุมนอยกวา 450 GB จํานวนไม
นอยกวา 3 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ที่ไมจํากัดจํานวนการเขาใชงานบนเครื่อง

พรอมใชงาน โดยมีลขิสทิธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเครือ่งคอมพวิเตอรสําหรบังาน GIS 

การจัดทํามาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ได
จัดแบงตามกลุมการใชงาน 3 ลักษณะ คือ 
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1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS ทั่วไป  

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับงาน GIS ที่มีลักษณะการทํางานทั่วไป ไดแก การ
นําเขาขอมูล การตรวจสอบและแกไขขอมูลการสอบถามและคนคืนขอมูล การแสดงผลแผนที่จาก
การสืบคน การทําแผนที่เฉพาะเรื่อง การจัดทํารายงานตาง ๆ รวมทั้งสามารถประมวลผลขอมูล GIS 
ที่เปนขอมูลเวกเตอรและไมมีความซับซอนซึ่งตองการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรมาก 

2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS แบบประมวลผลปกติ  

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับงาน GIS ทั่วไป และสามารถทําการประมวลผลขอมูล 
GIS ทั้งที่เปนขอมูลเวกเตอรและราสเตอร และการประมวลผลที่มีความซับซอนมากขึ้น เชน การ
วิเคราะหโครงขาย (Network analysis) การวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) เปนตน รวมทั้ง
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS แบบประมวลผลเชิงกราฟก 

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับลักษณะงานเชนเดียวกับงาน GIS แบบประมวลผลปกติ 
และมีความสามารถในการประมวลผลภาพสามมิติ การเฉดสีภาพสามมิติ การทําภาพเคลื่อนไหว
สามมิติ เพื่อรองรับการทํางานในลักษณะ 3D Virtual GIS ที่ตองการความสามารถการแสดงผลเชิง
กราฟกสูงและตองใชการดแสดงผลชนิด RADEON หรือดีกวา 

 
เครื่องคอมพวิเตอร สาํหรบังาน GIS 

1) เครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังาน GIS ทัว่ไป ราคา 28,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz  และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจาํขนาดไมนอยกวา 512 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 

500 GB จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 

2) เครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล GIS ปกต ิราคา 31,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.6 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 

3) เครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล GIS เชงิกราฟก ราคา 33,000 บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.8 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB  
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• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• มีระบบปฏิบตัิการที่รองรับการทํางานแบบ 64 bit ติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงาน โดยมี

ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
 
 

เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังาน GIS 

1)  เครือ่งคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรบังาน GIS ทัว่ไป ราคา 21,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเรว็สัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาด
ไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 256 MB  

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 

• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  

• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  
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• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน
และลําโพง 

• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

2)   เครือ่งคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังานประมวลผล GIS ปกต ิราคา 

25,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเรว็สัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาด
ไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB  

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 

• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  

• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  

• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน
และลําโพง 

• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 
3)  เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังานประมวลผล GIS เชิงกราฟก ราคา 

31,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 1.6 GHz และรองรับหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอย
กวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
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• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพมีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB  
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  
• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  
• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน

และลําโพง 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
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ประเภทเครือ่งพิมพสาํหรบังาน GIS 

 อุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงาน GIS นอกเหนือจากการใชงานทั่วไปในดานอื่น ๆ 
โดยเฉพาะอุปกรณการแสดงผล ไดแก เครื่องพิมพชนิดตาง ๆ ซ่ึงจําเปนตอการใชงานในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรน้ัน มีหลายลักษณะตามการใชงาน คือ 

1. เครือ่งพมิพเลเซอรสขีนาด A4 
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS เพื่อนําเสนอรายงานขนาด A4 

2. เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึหรือเครือ่งพมิพเลเซอรสขีนาด A3 
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS เพื่อนําเสนอรายงานขนาด A3 

3. เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึขนาด A1 (Plotter) 
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS ขนาดมาตรฐานทั่วไป เทียบเทากับแผนที่

มาตรฐาน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร หรือ ระวางแผนที่ภาพถายสี 1:4,000 กรมพัฒนา
ที่ดิน 

4. เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึขนาด A0 (Plotter) 
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS ขนาดใหญ เหมาะกับงานเฉพาะดานที่ตองการพิมพ

แผนที่ใหญกวามาตรฐานระวางแผนที่ทั่วไป 

 
 

อปุกรณคอมพวิเตอรที่เกีย่วของกบัการพิมพสาํหรบังาน GIS 

1)  เครือ่งพมิพชนดิเลเซอรส ีแบบ Network ขนาด A4 ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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• มีความละเอยีดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x  600 dpi  
• มีความเรว็ในการพิมพสไีมนอยกวา 20 หนาตอนาที และมีความเร็วในการพิมพขาวดํา 

ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที  
• มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  
• มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 

Base TX  
• สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Customer โดยถาดใสกระดาษไมนอย

กวา 250 แผน  
 

2)  เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึ ขนาด A3 ราคา 13,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีความละเอยีดในการพิมพสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x  1,200 dpi 
• เครื่องพิมพทีมี่ความเรว็ในการพิมพภาพสี ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที  (A4)  
• มีหนวยความจําไมนอยกวา 32 MB  
• มี Interface เปนแบบ USB 2.0  
• สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A3, A4 และ Legal ได โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา 250 แผน  
3)  เครือ่งพมิพชนดิเลเซอรส ีแบบ Network ขนาด A3 ราคา 160,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
• มีความละเอยีดในการพิมพสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi 
• มีความเรว็ในการพิมพภาพสี และขาว/ดํา ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (A3) 
• มีความเรว็ในการพิมพภาพสี และขาว/ดํา ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (A4) 
• มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB 
• มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x 

Ethernet 10/100 Base TX 
• สามารถใชไดกับ A3 A4 และ Letter และ Legal และ Customer โดยถาดใสกระดาษ

ไมนอยกวา 500 แผน 
• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 

 

4)  พลอตเตอร (Plotter) ส ีขนาด A1 ราคา 155,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
• ความละเอยีดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400  x 1200 dpi  
• สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถกูตองและสมบูรณ  
• มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB  
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• สามารถเชือ่มตอกับเครื่องคอมพวิเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB  
• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 
• สามารถพิมพบนกระดาษทีมี่ความกวางไมนอยกวา 24 นิ้ว และสามารถเขยีนเสนขนาด

ความกวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว 
• สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด

กระดาษไดเอง  
• มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรบันํ้าหนักเครื่องพิมพได  

 
5)  พลอตเตอร (Plotter) ส ีขนาด A0 ราคา 265,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
• ความละเอยีดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400  x 1200 dpi  
• สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถกูตองและสมบูรณ  
• มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
• มีหนวยความจําฮารดดสิก ขนาดไมนอยกวา 40 GB  
• สามารถเชือ่มตอกับเครื่องคอมพวิเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB  
• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 
• สามารถพิมพบนกระดาษทีมี่ความกวางไมนอยกวา 42 นิ้ว และสามารถเขยีนเสนขนาด

ความ-กวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว 
• สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด

กระดาษไดเอง  
• มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรบันํ้าหนักเครื่องพิมพได  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 คูมอื
เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
ซอฟตแวรสาํหรบังานระบบสารสนเทศ
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1. ความเขาใจในการใชคูมือ 

 คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานซอฟตแวรสําหรับงาน GIS ไดออกแบบตาม
ลักษณะการใชงานของผูใชระบบภูมิสารสนเทศ GIS เพื่อใหไดชุดซอฟตแวรที่สามารถทํางานได
ตามวัตถุประสงคของการใชงาน สามารถจัดระบบซอฟตแวรงาน GIS ไดทั้งหมด 5 ระบบงาน คือ 

1.1 ซอฟตแวรงาน GIS แบบผูชม ซอฟตแวรชนิดน้ีผูใชสามารถเลือกและดาวนโหลดได
จากเว็บไซตตาง ๆ ทั้งที่เปนการใหบริการจาก ซอฟตแวรธุรกิจ หรือซอฟตแวรฟรี (freeware) หรือ
ซอฟตแวรรหัสเปด และมีความสามารถที่แตกตางกันไป ที่สําคัญไมมีคาใชจายในการนํามาใชงาน 

1.2 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ทั่วไป เพื่อจัดเตรียมขอมูลเขาสูระบบภูมิสารสนเทศ 
หมายถึง การใชงานที่เกี่ยวของกับการนําเขา การปรับปรุงแกไขขอมูลจัดเตรียมขอมูลเชิงตําแหนง
ทั้งชนิดราสเตอรและเวกเตอร ขอมูลอรรถาธิบาย รวมทั้งการเรียกดู สืบคน คนคืน และสนับสนุน
การใชชุดคําสั่ง SQL  
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1.3 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่ หมายถึง การใชงานที่มีการวิเคราะห
ประมวลผลขอมูลเพื่อสังเคราะหชั้นขอมูลขึ้นใหม จากการวิเคราะหเชิงพื้นที่ เชน การสังเคราะหชั้น
ขอมูลแบบทับซอน (polygon overlay) การสรางความสัมพันธขอมูลเชิงกราฟก (topology) ได 

1.4 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงโครงขาย หมายถึง การใชงานที่ตองการ
วิเคราะหขอมูลโครงขายเชิงเสน เพื่อสรางคําตอบตามที่ตองการ เปนการใชงานเชิงวิเคราะหดาน
การขนสงของโครงขายถนน 

1.5 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผล 3 มิติ หมายถึง การใชงานที่ตองการวิเคราะห
เชิงภูมิประเทศ (terrain analysis) ได 

 

2. การจดักลุมคณุลักษณะการทาํงานทางดาน GIS 

คุณลักษณะการทํางานของซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศสามารถจะมีฟงกชั่นการใชงานที่
เหมาะสมกับแตละระบบงาน ดังน้ัน จึงตองทําความเขาใจถึงการจัดกลุมคุณสมบัติการใชงานพึง
ประสงคของการใชงาน ซึ่งสามารถแบงออกเปนกลุมหลักได 6 กลุม เพื่อใหงายตอการจัดทํา
คุณลักษณะของระบบงาน GIS ที่ตองการใชงาน คือ 

1. คุณสมบัติพื้นฐาน 
2. คุณสมบัติการนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล 
3. คุณสมบัติการสืบคนคืนขอมูล 
4. คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
5. คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงโครงขาย 
6. คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิประเทศ 

จากประเภทของระบบงาน GIS และประเภทกลุมฟงกชั่นการใชงาน สามารถระบุความตองการ
คุณสมบัติการทํางานของแตละระบบงาน GIS ได ดังตารางที่ 1 ดังน้ี 

 

 

 

 

ตารางที ่1 แสดงคุณสมบตัิพึงประสงคของซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศแตละระบบงาน 

 



คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS 
 

444

คณุสมบตั ิ

พื้นฐาน นําเขา 
ปรบัปรงุ 
แกไข
ขอมลู 

สบืคน
คนื

ขอมลู 

วเิคราะห
ขอมลู 

เชิงพืน้ที ่

วเิคราะห
ขอมลู

โครงขาย
เชิงเสน

วเิคราะห
ขอมลู 

เชิงภมู-ิ
ประเทศ

1. ระบบงาน GIS แบบผูชม * - - - - - - 

2. ระบบงาน GIS ทัว่ไป X X X - - - 

3. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชงิพืน้ที ่ X X X X - - 

4. ระบบงาน GIS ประมวลผลโครงขายเชงิ
เสน X X X - X - 

5. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชงิภมูปิระเทศ X X X X - X 

 * คุณสมบัติจะขึ้นอยูแตละผูใหบริการ จึงจะไมกลาวในที่น้ี 
 

3. เกณฑราคากลางและรายละเอยีดคณุสมบตักิารทาํงานแบบตางๆ 

การกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติการทํางานแบบตางๆ จากตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ระบบงาน GIS ทั่วไป จะเห็นวาเปนคุณสมบัติสําหรับระบบงานที่ 3-5 ซึ่งประกอบ ดวย (1) คุณสมบัติ
พื้นฐาน (2) การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล และ (3) คุณสมบัติการสืบคนคืนขอมูล ดังน้ัน จึงจะ
กําหนดรายละเอียดรวมกันเปน 1 หัวขอ และคุณสมบัติเฉพาะดานจึงกําหนดแยกไดตามตารางที่ 1 
รวมทั้งหมด 4 หัวขอ โดยที่มีความสอดคลองกับความสามารถซอฟตแวร ทําใหสามารถกําหนด
เกณฑราคากลางได ดังน้ี 

 
3.1 รายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐาน การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล การสืบคนคืนขอมูล  

ราคา 185,000 บาท 
1) โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 
2) สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย

อัตโนมัติ 
3) สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบ

ราสเตอร และเวกเตอรได 
4) มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมีฟงกชั่นพื้นฐานไม

นอยกวาดังน้ี คือ  Navigator Windows 
5) มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย 

(zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได 
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6) สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกัดสําหรับระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัด UTM  
แบบอัตโนมัติได 

7) มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซ่ึงสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแตง
สัญลักษณตาง ๆ เชน Point, Line, Polygon 

8) สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได 
9) สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จาก

หลายๆ Field ประกอบกัน 
10) สามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทับซอนกันไดโดย

อัตโนมัติ 
11) มีเครื่องมือ Label manager  อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถจัดการการเขียน

ปายชื่อในการกําหนดรูปแบบ สี หรือขนาด ของทุกชั้นขอมูลได 
12) สามารถกําหนดความโปรงแสง ความเขม และความสวางใหกับปายชื่อ (Label) ได 
13) มีเครื่องมือชวยสรางหนากากครอบตัวอักษรที่สามารถเลือกใชรูปทรงแบบตางๆ และ

ลวดลายพื้นหลังแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลตัวอักษรไมแสดงซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นที่
ที่มีอยูทําใหสามารถอานขอมูลตัวอักษรนั้นไดงายขึ้น 

14) สามารถเรียกแสดงผลการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ไดหลายรูปแบบ เชน 
แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอ
ภาพและเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ รวมถึง URL Address 
ของเว็บไซต 

15) สามารถเชื่อมตอขอมูลที่มีใหบริการอยูบนระบบ Internet หรือ Intranet ไดโดยตรง 
16) สามารถแปลงขอมูลจากรูปแบบดังตอไปน้ี AutoCAD DXF Files (.dxf),  ArcView 

Shape Files (.shp), Microstation DGN Files (.dgn), ERDAS Image Files 
(.img), MrSID Files (.sid), TIFF Files (.tif), BMP Files (.bmp), JPEG Images 
(.jpg) เปนตน เขาสูระบบได 

17) สามารถนําเขาขอมูลคาพิกัดทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปน Text File ได 
18) สามารถนําเขาขอมูล GPS มาแสดงผลบนแผนที่ได 
19) สามารถเชื่อมโยงขอมูลแผนที่กับฐานขอมูลภายนอกได 
20) สามารถเรียกดูขอมูลแผนที่ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบตามมาตรฐานของ Open 

Geospatial Consortium (OGC) ได 
21) มีเครื่องมือในการวัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ และคํานวณคาพิกัด ตามหนวยการวัดที่

ผูใชกําหนด 
22) สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหน่ึงไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได 
23) มีเครื่องมือสําหรับสรางจุด (Point) เสน (Line) และรูปปด (Polygon) 
24) มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) 

โดยสามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล 
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25) มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก 
การขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 

26) มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟฟกไมนอยกวา ดังน้ี  Select, Move, Rotate, 
Delete, Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, 
move) 

27) สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ
พิกัดได ทั้งขอมูลภาพ (Image) และขอมูลเวกเตอร  เพื่อเรียกใชงานซ้ํา 

28) สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลเปนภาพราสเตอรที่มีคาพิกัดอางอิงทาง
ภูมิศาสตร เพื่อนํากลับมางานภายหลังได 

29) สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ขณะแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน Enhanced  Meta 
File (*.EMF), Windows Bitmap (*.BMP), Tagged Image File Format (*.TIF) และ 
JPEG (*.JPG) เปนตน 

30) สามารถสงออกขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบ MS Access (*.mdb)  หรือ dBase 
(*.dbf) หรือ Text File ได  

31) มีชุดเครื่องมือที่ชวยเพิ่มเติมคาพิกัดของขอมูลจุดลงในขอมูลเชิงบรรยายโดย
อัตโนมัติ 

32) สามารถโยงยึดภาพ (Image) ที่ไมมีระบบพิกัดใหมีระบบพิกัดเขากับขอมูลแผนที่ที่มี
ระบบพิกัดได 

33) สามารถทําการปรับขอมูลเวกเตอรที่ไมมีคาพิกัดใหมีคาพิกัดไดโดยอางอิงกับขอมูล
อื่นที่มีพิกัดแลว  

34) สามารถทําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลได 
35) สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย

รูปแบบดังตอไปน้ี Single Symbol, Unique Value/Unique Value-many fields, 
Ranges, Graduated Symbols, Constant Graduated Symbols, Dot Density, 
Bar Chart, Pie Chart และ Multiple Attribute เปนอยางนอย 

36) สามารถเรียกดูคูมือประกอบการใชงาน (Help) จากโปรแกรมไดโดยตรง 
37) มีเครื่องมือที่ใชในการจัดการ Map Layout เชน North Arrow, Scale bar, Grid, 

Legend, Image, Text เปนตน 
38) การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน

ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป  
 

3.2 รายละเอียดคุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ ราคา 185,000 บาท 
1) สามารถคํานวณแบบประมาณการในชวง (interpolation) เชน วิธี Inverse 

Distance Weighted (IDW) หรือวิธี Spline หรือวิธี kriging ได 
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2) สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการใชขอมูลในชั้นอื่นไปทําการลบขอมูลใน
ชั้นที่ตองการได   

3) มีชุดเครื่องมือที่สรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการรวมกันของขอมูลที่มีสวนซอนทับ
กันของขอมูลเดิมที่มีอยู 

4) สามารถตัดขอมูลที่ตองการโดยใชคาขอบเขตขอมูลจากชั้นขอมูลอื่นได 
5) สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่ไดจากการซอนทับขอมูล 2 ชั้นขอมูล โดยขอมูลที่

สรางขึ้นใหมเกิดจากขอมูลที่ไมมีสวนซอนทับกัน 
6) มีเครื่องมือสําหรับสรางขอมูลแสดงความหนาแนนโดยอาศัยขอมูลตัวอยางหรือที่ทํา

การสุมเอาไว 
7) มีคําสั่งสําหรับการคํานวณแบบคณิตศาสตรใหกับขอมูลเชิงพื้นที่แบบราสเตอร 

(Raster calculator) 
8) มีเครื่องมือในการสราง Buffer 

 
3.3 รายละเอียดคุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงโครงขาย ราคา 185,000 บาท 

1) มีเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อคํานวณหาระยะทางที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่
ตองการได  

2) สามารถวิเคราะหหาเสนทางที่สั้นที่สุดในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สนใจ 
โดยใชขอมูลจากจุด และกําหนดประเภทของสิ่งที่สนใจและระยะทางที่ตองการได 

3) สามารถหา Distribution path ที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดศูนยกลาง หรือ เปาหมายที่
กําหนดได 

4) สามารถหาทิศทางเสนโครงขาย โดยใชขอมูลจากตาราง Attribute เพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลทิศทางจราจร ไดทั้งทิศทางเดียว, ทิศทางไปกลับ และทิศทางหาม
ผาน โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขการวิเคราะหได 

5) สามารถกําหนดบริเวณหามผานได 

6) สามารถวิเคราะหหาขอมูลในขอบเขตพื้นที่ที่ตองการ โดยใชขอมูลจากจุด และกําหนด
ระยะทางที่ตองการได 

7) สามารถใชคําสั่งวิเคราะหหาพื้นที่การใหบริการและพื้นที่ที่สนใจโดยรอบจุดหรือ
ศูนยบริการที่สามารถใหบริการไดภายในเวลาที่กําหนด โดยการกําหนดจุดศูนยกลาง
ของชุดขอมูลจากจุดยอดและดานประกอบได 

8) สามารถสรางระบบการวัด และอางอิงตามแนวความยาวของขอมูลเสนได (Linear 
Reference) 
 

3.4 รายละเอียดคุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิประเทศ ราคา 220,000 บาท 

1) มีเครื่องมือในการจัดการการแสดงผลในรูปแบบสามมิติ เชน Zoom In, Zoom Out, 
Orbit และ Pan เปนตน 
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2) สามารถเลือก (Select) ขอมูลแบบสามมิติและดูขอมูล Attribute ได 
3) สามารถแสดงผลขอมูลเวกเตอรเชิงสามมิติในรูปแบบสามมิติได 
4) สามารถแสดงผลขอมูลราสเตอรรวมกับแบบจําลองคาระดับเชิงเลข (DEM) ในรูปแบบ

สามมิติได 
5) สามารถสรางเสนทางการแสดงผลขอมูลสามมิติแบบเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติได โดย

สามารถกําหนดใชเสนคาความสูง ความเร็วและวิธีการแสดงผลที่ตองการได และ
สามารถแสดงผลซ้ําโดยอัตโนมัติได 

6) สามารถสรางพื้นผิวโครงขายสามเหลี่ยม และจําลองเปนภาพ 3 มิติได 
7) สามารถสรางชุดขอมูลสามมิติจากขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถเลือกคาจาก

ตารางขอมูลอรรถาธิบายได 
8) สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) จากโครงขายสามเหลี่ยม (TIN) ได  
9) สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) จากเสน (Line) ได 
10) สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) จากเสนกับจุด (Line, Point) ได 
11) มีชุดเครื่องมือสําหรับสรางเสนชั้นความสูง (Contour) และความลาดชัน (Slope) ทิศ

ทางการเอียงตัว (aspect maps) และ Hill shade หรือ View shade หรือลักษณะ
อื่นๆที่ใกลเคียงกันของลักษณะทางภูมิศาสตรได 
 

4.  เกณฑราคากลางซอฟตแวร GIS ตามประเภทระบบงาน  

การจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาซอฟตแวร GIS ใหดําเนินการจัดหาตามประเภทระบบงานที่
ตองการใชงาน แลวจึงใชขอกําหนดคุณสมบัติตามตารางที่ 1 ดังรายละเอียดหัวขอ 3 พรอมเกณฑ
ราคากลาง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 2 

 

 

ตารางที ่2 เกณฑราคากลางซอฟตแวรตามประเภทระบบงาน 

 

ประเภทระบบงาน GIS 

เกณฑราคากลางตามหัวขอ (บาท) 
เกณฑราคากลาง
ระบบงาน GIS 

(บาท) 

185,000 185,000 185,000220,000
ใชขอกาํหนดรายละเอยีด

3.1 3.2 3.3 3.4 

1 ทั่วไป X - - - 185,000 

2 ประมวลผลเชิงพื้นที่ X X - - 370,000 

3 
ประมวลผลโครงขายเชิง
เสน X - X - 370,000 
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4 ประมวลผลเชิงภูมิประเทศ X X - X 590,000 

5 ระบบรวมงานทั้งหมด X X X X 775,000 

 
หมายเหต ุระบบงานที ่5 เปนระบบงานรวมทัง้หมด ประกอบดวยคณุลกัษณะขอกาํหนดรายละเอยีด 
3.1 ถงึ 3.4 หมายถึง ราคาจะเทากบัผลรวมราคา 3.1 ถงึ 3.4 
 

5. วธิกีารใชงานคูมือสาํหรบัจดัหาซอฟตแวร GIS ตามระบบงาน 

 ผูใชตองทราบความตองการในการใชงานระบบ GIS กอนวาตองการระบบงานใด กลาว คอื 
1. ระบบงาน GIS ทั่วไป 
2. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่ 
3. ระบบงาน GIS ประมวลผมโครงขายเชิงเสน 
4. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงภูมิประเทศ 
5. ระบบงาน GIS รวมทั้งหมด 
ซ่ึงแตละประเภทจะประกอบดวยคุณสมบัติการทํางานตามตารางที่ 2 ฉะนั้น ระบบงานแตละ

ประเภทในการจัดหาจึงมีลักษณะอางอิงตามการใชงานเปนหลัก มิใชอางอิงตามผลิตภัณฑโดย
จะตองตรงกับการใชงานตามคุณสมบัติที่ระบุไว  

ดังน้ัน การกําหนดคุณลักษณะซอฟตแวรตามระบบงานและเกณฑราคากลาง ผูใชตองดูจาก
ตารางที่ 2 แลวจึงใชคุณลักษณะซอฟตแวรจากหัวขอ 3 (รายละเอียดคุณสมบัติการทํางานตางๆ 
3.1-3.4) 
 
6.  เกณฑราคากลางและคุณสมบัติของระบบการใชงาน GIS ผานระบบเครือขาย  

หมายถึง การใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชบริการไมตองมีซอฟตแวรติดตั้ง สามารถเรียกใชงานผานเว็บบราวเซอรจากเครื่องแมขาย โดย
ตองอาศัยซอฟตแวรบริหารจัดการแบงการใชงานได 2 ประเภท คือ 

- คุณสมบัติสําหรับการบริหารจัดการและใหบริการแผนที่ภาพถายบนระบบ
เครือขาย 

- คุณสมบัติสําหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือขาย (GIS Web Server) 

 
6.1 คุณสมบัติสําหรับการบริหารจัดการและใหบริการแผนที่ภาพถายบนระบบเครือขาย 

(Image Web Server) ราคา 850,000 บาท 

ซอฟตแวรน้ีมีคุณลักษณะเฉพาะดานในการบริหารจัดการขอมูลภาพ ไมวาจะเปน
ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม แผนที่ภาพถาย ที่มีปริมาณมาก และสามารถใหบริการผาน
ระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดานการสืบคน และความเร็วในการสงขอมูลภาพ ซึ่ง
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ตองอาศัยกรรมวิธีแบบสตีมม่ิง (Streaming) และมีอัลกอริธึมสําหรับการจัดการขอมูลภาพขนาด
ใหญไดอยางดี รวมทั้งสามารถเรียกขอมูลเวกเตอรขึ้นซอนทับได  

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร 
ใหคิดไดเฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น 

 
คุณลักษณะระบบซอฟตแวร Image Web Server 

1) โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย 

2) สามารถใหบริการแผนที่ภาพ ผานโปรโตคอล ตามมาตรฐาน OGC WMS 
3) สนับสนุนการทํางานแบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถทํางานบนโปรแกรมบราวเซอร

มาตรฐานที่มีใชอยูทั่วไปในปจจุบัน 
4) สามารถรองรับการใหบริการจากเครื่องแมขายแผนที่อื่นๆ ที่ใหบริการแผนที่ผาน

เครือขาย  ทั้งขอมูลแผนที่ เวกเตอร และ ราสเตอร  ในรูปแบบโปรโตคอลตางๆ  
เชน  OGC WMS, XML เปนตน 

5) สนับสนุนการทํางานในรูปแบบของการสงผานขอมูลแบบบีบอัดเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

6) สนับสนุนการอานขอมูลภาพแบบบีบอัด ในรูปแบบ Wavelet-based compression 
เชน JPEG2000 เปนตน 

7) สามารถเขียนขอมูลและสงออกผานเครือขายในรูปแบบตางๆ เชน JPEG , PNG , 
JPEG2000 เปนตน 

8) สนับสนุนการอานการซอนทับขอมูลที่มีระบบพิกัดตางกันโดยอัตโนมัติ 
9) มีระบบรักษาความปลอดภัยในการกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง ขอมูลภาพแตละภาพ

ได 
10) สามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในลักษณะของการกําหนดพื้นที่ ตามสิทธ์ิใน

การเขาถึงขอมูลของแตละผูใช 
11) สามารถกําหนดความละเอียดของขอมูลภาพที่สงออก ตามสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล

ของแตละผูใช 
12) มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
13) การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน

ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป 
 

6.2  คุณสมบัติสําหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือขาย (GIS Web Server) ราคา ราคา 
1,750,000 บาท 

เปนชุดซอฟตแวรสําหรับการใหบริการภูมิสารสนเทศบนเครือขายอินทราเน็ตและ
อินเทอรเน็ต ที่เรียกวา “GIS Engine” พรอมเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่เรียกวา 
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“Development Tool Kit” และมีความสามารถในการบริหารจัดการฐานขอมูลเชิงตําแหนง 
(Spatial Data Base Management) ดวย โดยไมรวมคาใชจายซอฟตแวรฐานขอมูล 

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร 
ใหคิดไดเฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น 

คุณลักษณะซอฟตแวรระบบ GIS Web Server 
คุณลักษณะทั่วไป 

1) สนับสนุนการทํางานแบบ Web-based 
2) สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโครงรางการพัฒนาโปรแกรมภาษา JAVA, 

.NET หรืออื่นๆ 
3) รองรับการทํางานรวมหนวยประมวลผลแบบ Multi Core อยางนอย 2 หนวย 

(Core) 
4) สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อใหการบริการบนอุปกรณสื่อสารแบบไร

สาย 
ประเภทขอมูลที่รองรับ 

1) ขอมูลเวคเตอร : สามารถนําเขา (Import) ในรูปแบบ OpenGIS GML (*.gml) เปน
อยางนอย 

2) ขอมูลราสเตอร : สามารถนําเขา (Import) ในรูปแบบ  GeoTIFF File (*.tif) เปน
อยางนอย 

ความสามารถในการรองรับ และใหบริการขอมูลแผนที่ผานเครือขายแบบ GIS Web 
Services 

1) สนับสนุนการรับขอมูลที่สงออกในมาตรฐาน OGC WMS WFS 
2) สนับสนุนการใหบริการขอมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC WMS WFS 
3) สนับสนุนการใหบริการขอมูลเพื่อซอนทับกับระบบที่ใหบริการแผนที่ผานเครือขาย 

(GeoWeb Applications) ตางๆ เชน Google Maps , Virtual Earth , Open 
Layers เปนตน 

ความสามารถในการติดตอฐานขอมูล 
1) รองรับการติดตอระบบฐานขอมูลเชน Oracle , MS SQL, หรืออื่นๆ 
2) รองรับการจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ไวในระบบฐานขอมูลตางๆ 

ความสามารถในการควบคุม แสดง และคนหาขอมูลแผนที ่
1) มีเครื่องมือในการควบคุมแผนที่ตาง ๆ ไดแก Zoom, Pan, Select เปนตน 
2) มีเครื่องมือในการวัดตาง ๆ ไดแก การวัดระยะทาง การวัดพื้นที่ เปนตน 
3) มีเครื่องมือในการจัดการเปดปดชั้นขอมูลแผนที่ 
4) สามารถคนหาขอมูลแบบเชิงพื้นที่ (Spatial Query) 
5) สนับสนุนการคนหาขอมูลอรรถาธิบายดวยคําสั่งภาษา SQL 
6) สนับสนุนการสรางแผนที่ภาพรวม (Overview Map) 
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7) สนับสนุนการสราง Thematic Map ในลักษณะตางๆ เชน แบบพื้นที่รูปปดตาม
ชวงๆ ขอมูลตางๆ (Classified by Region) แบบ Pie chart หรือ กราฟแทง เปนตน 

ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลแบบตางๆ 
1) มีเครื่องมือวิเคราะหเชิงพื้นที่ตางๆ ไดแก Union , Intersect, Buffer เปนตน 
2) มีเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเชิงเครือขาย (Network Analysis) ตางๆ ไดแก 

วิเคราะหเสนทางที่ มีประสิทธิภาพ วิเคราะหพื้นที่การใหบริการของจุดตางๆ 
วิเคราะหการขนสงผานพื้นที่จุดตางๆ 

ความสามารถในการแกไขขอมูลแผนที่ 
1) สนับสนุนการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่ผานทางโปรแกรมประยุกตแบบเครือขาย 

(Online editing) 
2) สนับสนุนการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่พรอมๆกันหลายคนได (Multiple users editing) 

 
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

1) มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
2) การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน

ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป 
 

7. การประเมินคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับผูใชบนระบบเครือขาย 

คือ การประเมินคาใชจายการะพัฒนาโปรแกรมสวนติดตอผูใชงานผานระบบเครือขาย โดย
จะเปนการพัฒนาที่ตองดําเนินการบนระบบ GIS บนเครือขาย ซ่ึงไดกําหนดแนวทางการประเมิน
คาใชจายไว หากมีรายการนอกเหนือจากที่กําหนดไว ซ่ึงเปนการกําหนดไวในลักษณะขั้นต่ําที่พึง
ประสงคของแตละระดับการใชงาน ผูใชสามารถทําการประเมินตามแนวทางที่ใหไวเพื่อใชในการ
กําหนดประเมินคาใชจายตอไป 

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร ใหคิดได
เฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น 

 7.1 เกณฑการประเมนิคาใชจายการพฒันาโปรแกรมสวนตดิตอผูใชระบบ GIS บนระบบ
เครือขาย 

การพัฒนาสวนการติดตอผูใชจัดแบง 5 ระดับ เรียงลําดับจากงายไปยาก ดังน้ี 
ระดบัที ่1 สวนการใชงานทั่วไปสําหรับการแสดงผล (ความตองการขั้นต่ํา) 
ระดบัที ่2  สวนการใชงานทั่วไปสําหรับการเพิ่มขอมูลแบบงาย 
ระดับที่ 3  สวนการเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไขขอมูลอรรถาธิบาย ที่ตองมีการพัฒนา

รูปแบบการนําเขา ปรับปรุง แกไข กับฐานขอมูล (Database) ผานระบบ
เครือขาย 

ระดับที่ 4  สวนการเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไขขอมูลเชิงตําแหนง ที่ตองมีการพัฒนา
รู ป แ บ บ ก า ร นํ า เ ข า  
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ปรับปรุง แกไข กับฐานขอมูลเชิงตําแหนง (Spatial Database) ผานระบบ
เครือขาย 

ระดับที่ 5  สวนการวิเคราะหโครงขายเชิงเสนสําหรับการใหบริการดานการจราจร
ข น ส ง  (Logistic)  
ผานระบบเครือขาย 

7.2 การใชเกณฑราคากลาง 

การพัฒนาสวนติดตอผูใชในระดับที่ 1 เปนความตองพื้นฐานที่พึงมีทั่วไปในการเรียกใช
งานผานระบบเครือขาย ซึ่งเปนการสรางสวนติดตอผูใชบนหนาเว็บตามความตองการผูใช สําหรับ
สวนอื่น ผูใชสามารถพิจารณาเลือกตามความตองการ และหากไมมีรายการที่ตองการพัฒนา
ปรากฏในเอกสารนี้ ผูใชสามารถประเมินคาใชจายตามแนวทางที่จะกลาวตอไปเองได 

7.3 การประเมินคาใชจายการพัฒนาสวนติดตอผูใช 

แนวคิดการประเมินคาใชจายการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบภูมิสารสนเทศบน
ระบบเครือขายนั้น เนื่องจากมีปจจัยดานระยะเวลาในการพัฒนา และปจจัยอื่นๆ เกี่ยวของ จึงเห็นควร
ใหใชวิธีการกําหนดเปนตัวคูณเพื่อปรับระยะเวลา คือ ตัวคูณสําหรับปจจัย การทดสอบ การปรับปรุง 
และแกไข ตามระดับความงาย-ยาก รวมทั้งตัวคูณสําหรับปจจัยการดําเนินงานในสวน การเก็บ
ขอมูลความตองการเพื่อใชในการออกแบบ รวมถึงการติดตอประสานงานตาง ๆ ทั้งน้ี ปจจัยการ
ประมาณการคาใชจายสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

1. เวลาที่ใชในการพัฒนาแตละระดับ (M) ดังแสดงในตารางดานลางน้ี 
2. คาใชจายการพัฒนาคิดเปน Man-Day (C) โดยใชฐานการคํานวณจากอัตราเงินเดือน

โปรแกรมเมอร โดยกําหนดอัตราเงินเดือนโปรแกรมเมอรที่มีความสามารถระดับกลาง 
ในการพัฒนาที่ 30,000 บาท ทั้งน้ี คิดเปนคาใชจายตอวัน = 30,000/20 = 1,500 บาท 

2. ตัวคูณปรับเวลาสําหรับการทดสอบ แกไข ปรับปรุง (K) โดยพิจารณาถึงความระดับ
ความงาย-ยากในแตละระดับ และลักษณะของการใชงานโดยอางอิงกับความสามารถ
ของโปรแกรมเมอรในระดับอัตราเงินเดือน 30,000 บาท และความเขาใจในเนื้องาน
แตละกลุม ซ่ึงไดกําหนดตัวคูณไว ดังน้ี  

ระดับที่ 1 = 2.5  
ระดับที่ 2 = 3 
ระดับที่ 3 = 4.5 
ระดับที่ 4 = 5 
ระดับที่ 5 = 6 

3. ตัวคูณปรับคาใชจายรวม สําหรับการดําเนินการตาง ๆ (O) ไดแก การติดตอประสานงาน 
การสํารวจความตองการ การออกแบบพัฒนา การติดตั้งและการทดสอบ การจัดทํา
เอกสาร และอื่นๆ โดยกําหนดตัวคูณไว เทากับ 1.8 

4. ในการคํานวณคาใชจายสามารถคํานวณไดจากปจจัยทั้ง 4 คูณกัน คือ  
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 Man-Day Cost = KMOC  

7.4 คาใชจายการพัฒนา 

จากการคิดประเมินที่ระบุไวขางตน ในการพัฒนาแตละระดับจะไดวา คาใชจายตอวันใน
การดําเนินการ (KMO) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที ่3 คาใชจายตอวันในการดําเนินการ (KMO) 

 

ระดบัความงายไปยาก (KMO) บาท  

Level 1 6,750 

Level 2 8,100 

Level 3 12,150 

Level 4 13,500 

Level 5 16,200 

 

7.5 รายการพัฒนา 

รายการตอไปนี้เปนรายการบางสวนที่มักพบโดยทั่วไปในการพัฒนาสวนติดตอผูใชเพื่อ
การใชงานระบบ GIS ผานระบบเครือขาย ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที ่4 รายการในการพัฒนาสวนติดตอผูใชเพื่อการใชงานระบบ GIS ผานระบบเครือขาย 

ที ่ รายการ รายละเอยีด 

1 Map Engine :  

   Map Control ตางๆ  เชน  
Zoom Pan  

1) เครื่องมือ เลื่อนภาพ (Pan) 

 2) เครื่องมือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom In/Out) ณ จุดที่กําหนดบน
แผนที่ 

  3) เครื่องมือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom In/Out) แบบอัตโนมัติ (เมื่อกด
ปุมเครื่องมือ) 

  4) เครื่องมือ แสดงภาพเต็มแผนที่ (Zoom to full extend) 
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ที ่ รายการ รายละเอยีด 

   Layer Control เครื่องมือวาดภาพแผนที่ โดยผูใชงานสามารถ แสดง หรือไมแสดง
ชั้นขอมูลได แต 
ไมสามารถเปลี่ยนสัญลักษณของขั้นขอมูล และเปลี่ยนลําดบัการ
แสดงขอมูล (วาดกอน หรือหลัง) ได 

   PopUp Information การแสดงขอมูลรายละเอียด (Attribute) ของขอมูลแผนที่ที่เลือก
เปนตารางขอมูล ซึ่งแสดงชื่อคอลัมนและขอมูล ตามชื่อฟลดและ
ขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูล 

   วัดระยะทาง 1) ผูใชงานกําหนดจุดตนทาง และปลายทาง ซึ่งสามารถกําหนดจุด
(vertex) ระหวางทางไดโดยไมจํากัดจํานวน 

  2) สามารถวัดระยะทางไดเฉพาะในหนาจอแผนที่เดียวเทาน้ัน ไม
สามารถ เลื่อนภาพ (Pan) หรือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom In/Out) 
ในขณะที่ใชเครื่องมือวัดระยะทางได 

  3) หนวยของระยะทางที่วัดได จะเปนไปตามขอกําหนดที่ตกลงไว
กอน (ผูใชงานไมสามารถเปลี่ยนแปลงหนวยเองได) 

   วัดพื้นที ่ 1) ผูใชงานกําหนดจุด (vertex) ของพื้นที่รูปปด (polygon) ไดโดย
ไมจํากัดจํานวน 

  2) สามารถวัดพื้นที่ของรูปปดไดเฉพาะในหนาจอแผนที่เดียว
เทาน้ัน ไมสามารถเลื่อนภาพ (Pan) หรือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom 
In/Out) ในขณะที่ใชเครื่องมือวัดพื้นที่ได 

  3) หนวยของพื้นที่ที่วัดได จะเปนไปตามขอกําหนดที่ตกลงไวกอน 
(ผูใชงานไมสามารถเปลีย่นแปลงหนวยเองได) 

   Query by pointing เครื่องมือสอบถามขอมูลแผนที่ โดยการเลือกบนแผนที่ และขอมูลที่
ถูกเลือกจะแสดงเปน Popup info 

   Tool ในการปรับแตง 
Display ชั้น Layer ตางๆ 

เครื่องมือ กําหนดสญัลักษณการแสดงผลชั้นขอมูลแผนที ่โดยผูดูแล
ระบบเทาน้ัน (กําหนดการแสดงผลมาตรฐานเพื่อใหผูใชงานทุกคน
เห็นภาพแผนที่เหมือนกัน) และผูใชงานไมสามารถกําหนดสัญลักษณ
การแสดงผลของตวัเองได 

2 สราง Form สําหรับ Input 
ขอมูลตางๆ 

1) ฟลดขอมูลที่นําเขาเปนฟลดของตารางขอมูลเพียงตารางเดยีว 
หรือเปนฟลดขอมูลของตารางยอยที่มีความสัมพันธโดยตรงกบัตาราง
หลักเทาน้ัน (Join กันแบบ level เดียว) 
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ที ่ รายการ รายละเอยีด 

  2) มีการตรวจสอบการ validate ขอมูลตามประเภทของฟลดขอมูล 
หรือขอกําหนดที่มีการกําหนดไวกอน 

  3) เปนการนําเขาขอมูลเพื่อจัดเก็บลงตารางขอมูลโดยตรง ซึ่งไม
รวมถึง  workflow การทํางานตางๆ เชน ผูบันทึกนําเขาขอมูล แลว
สง 

3 Print Map (คิดจาก Layout 
ไมเกิน 2 Layout) 

1) พิมพขอมูลแผนที่ที่มีการกําหนดขนาดกระดาษ และรูปแบบไว
แลว โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบเองได เชน Orientation 
(landscape หรือ portrait) มาตราสวนของแผนที่ รวมทั้ง
องคประกอบของแผนที่ ไดแก สัญลักษณทิศเหนือ ตารางกริด และ
อื่นๆ 

2) สามารถระบุชื่อแผนที่ และรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบแผนที่ได

4 Drawing Tool  วาด Point, 
Line, Polygon 

เครื่องมือวาดภาพกราฟก (Point, Line, Polygon) โดยผูใชงาน
สามารถวาด  จุด, เสน และรูปปด บนแผนที่ได แตไมสามารถ
กําหนดสัญลกัษณของจุด เสน และรูปปดได และไมสามารถจัดเก็บ
ขอมูลไวได (เมื่อ login เขามาใชงานใหม ขอมูลกราฟกที่สรางไว
จะหายไป) 

5 สราง Buffer จาก จุด เครื่องมือ buffer ขอมูลแผนที่ที่เปนจุด ที่มีการเลือกไวกอนแลว 
โดยผูใชงานสามารถกําหนดระยะทางที่จะ buffer ออกไปได 

6 สราง Bookmark ขอมูลได เครื่องมือ bookmark เปนการบันทึก extend ของแผนที่ที่แสดงอยู 
และสามารถกําหนดชื่อของ bookmark ได (จะไมมีการบันทึกการ
ทํางานอื่นๆ ที่ผูใชงานดําเนินการไว เชน การเลือกขอมูล การ
แสดงและไมแสดงชั้นขอมูล) 

7 Export Bookmark เครื่องมือ export bookmark เปนการ export ขอมูล bookmark ที่
จัดเก็บไวออกมาเปน text file ที่สามารถสงตอไปใหผูใชงานอื่นได

8 

 

สราง Buffer จาก Line เครื่องมือ buffer ขอมูลแผนที่ที่เปนเสน ที่มีการเลือกไวกอนแลว 
โดยผูใชงานสามารถกําหนดระยะทางที่จะ buffer ออกไปได 

9 Query by selecting (Table 
output) 

เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการกําหนดจุด หรือลากกรอบ
สี่เหลี่ยมเพื่อเลือกขอมูลบนแผนที่ ตามรายการชั้นขอมูลที่มีการ
กําหนดไว แลวแสดงผลเปน Popup Info 
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ที ่ รายการ รายละเอยีด 

10 คนหาขอมูลโดยใช  Attribute 
ไมเกิน 2 เงื่อนไข 

เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการกําหนดเงื่อนไขจากขอมูล
รายละเอียด (Attribute) ของชั้นขอมูลที่เลือก (ไมเกิน 2 เงื่อนไข) 
แลวแสดงผลเปน Popup Info 

11 
คนหาขอมูลแบบใชพื้นที ่ 
Spatial Search   

เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการซอนทับ (overlay) กับชัน้
ขอมูลอื่น  
(ไมเกิน 2 ชั้นขอมูล) เชน เลือกชั้นขอมูลจุด จากชั้นขอมูลรูปปดที่
เลือกไว 

12 แกไขขอมูล  Attribute ได 1) ฟลดขอมูลที่แกไขเปนฟลดของตารางขอมูลเพียงตารางเดียว 
หรือเปนฟลดขอมูลของตารางยอยที่มีความสัมพันธโดยตรงกับ
ตารางหลักเทาน้ัน (Join กันแบบ level เดียว) 

  2) มีการตรวจสอบการ validate ขอมูลตามประเภทของฟลดขอมูล 
หรือขอกําหนดที่มีการกําหนดไวกอน 

 

 

3) เปนการแกไขขอมูลเพื่อจัดเก็บลงตารางขอมูลโดยตรง ซึ่งไม
รวมถึง workflow การทํางานตางๆ เชน ผูบันทึกนําเขาขอมูล แลว
สงขอมูลที่บนัทึกไปใหผูอนุมัติทําการตรวจสอบกอนจัดเก็บลง
ตารางขอมูลจริง 

13 แกไขขอมูล Graphic ได 
(Point, Line, Polygon) อยาง
งาย 

1) ขอมูลประเภทจุด สามารถเลื่อนตําแหนงจุดได โดยกําหนด
ตําแหนงใหมบนแผนที่ 

2) ขอมูลประเภทเสน สามารถแกไขรูปรางของเสนได โดยการเพิ่ม 
ลบ และเคลื่อนยาย vertex 

3) ขอมูลประเภทรูปปด สามารถแกไขรูปรางของรูปปดได โดยการ
เพิ่ม ลบ และเคลื่อนยาย vertex 

14 Attribute Report จากขอมูลที่
เลือกได (ไมเกิน 2 Report) 

1) พิมพรายงานที่มีการกําหนดขนาดกระดาษ และรูปแบบไวแลว 
โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบเองได เชน Orientation 
(landscape หรือ portrait) ฟลดขอมูล ที่แสดง รวมทั้งองคประกอบ
ของรายงาน ไดแก header footer และอื่นๆ 

 
 

2) ขอมูลที่แสดงเปนขอมูลที่ดึงจากตารางหลัก หรือตารางยอยที่มี
ความสัมพันธโดยตรงกับตารางหลัก ที่ไมมีการ join หรือการ
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ที ่ รายการ รายละเอยีด 

ประมวลผลที่ซับซอน

 Network Analysis Tool :  

15  Path finding 1) ผูใชงานกําหนดตนทาง และปลายทาง แลวระบบคํานวณหา
เสนทางที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กําหนด ไดแก เสนทางที่มี
ระยะทางสั้นที่สุด เสนทางที่ใชเวลาเดินทางนอยที่สุด โดยขอมูล
จราจรของเสนทาง (เชน ความเร็วที่สามารถเดินทางได และ
ทิศทางการจราจร) ตองมีการนําเขาไวกอนแลว 

  2) ผลลัพธที่ไดรับ คือ แสดงเสนทางที่วิเคราะหไดบนแผนที่ พรอม
รายละเอียดการเดินทางจากจุดเริ่มตนจนถึงปลายทาง 

  3) ไมสามารถจัดเก็บเสนทางที่วิเคราะหไวได 

16 Service Area 

  

  

1) ผูใชงานกําหนดจุดใหบริการ และเงื่อนไขการวิเคราะห 
(ระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางจากจุดใหบริการ) แลว
ระบบคํานวณหาพื้นที่ใหบริการตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยขอมูล
จราจรของเสนทาง (เชน ความเร็วที่สามารถเดินทางได และ
ทิศทางการจราจร) ตองมีการนําเขาไวกอนแลว 

2) ผลลัพธที่ไดรับ คือ แสดงพื้นที่ใหบริการบนแผนที่ เปนเสนทางที่
สามารถใหบริการไดจากจุดใหบริการ 

3) ไมสามารถจัดเก็บพื้นที่ใหบริการที่วิเคราะหไวได 

17  Closest Facilities 1) ผูใชงานกําหนดจุดที่ตองการวิเคราะห และเงื่อนไขการวิเคราะห
(ระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางจากจุดที่ตองการวิเคราะห) 
แลวระบบคํานวณหา facilities ที่อยูใกลที่สุดตามเงื่อนไขการ
วิเคราะหที่กําหนด โดยขอมูลจราจรของเสนทาง (เชน ความเร็วที่
สามารถเดินทางได และทิศทางการจราจร) ตองมีการนําเขาไวกอน
แลว 

2) ผลลัพธที่ไดรับ คือ แสดง facilities ที่วิเคราะหไดบนแผนที่ 

3) ไมสามารถจัดเก็บ facilities ที่วิเคราะหไวได 

 

7.6 การคํานวณคาใชจายในการพัฒนา 
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  จากตารางรายการพัฒนาจํานวน 17 รายการขางตน นํามาจัดระดับความงายยาก และ
ประมาณจํานวนวันที่ใชในการพัฒนา สามารถคํานวณคาใชจายได ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่5 แสดงคาใชจายในการพัฒนาสวนการติดตอผูใชรายการตาง ๆ 
ที ่ รายการ ระดบั วนั คาใชจาย 

(บาท) 
หมายเหตุ

1. Map Engine : Basic 

1 19 128,250 

ระดับ Man-Day

    Map Control ตางๆ  เชน Zoom Pan  1 6,750 

    Layer Control 2 8,100 

    Popup Information 3 12,150 

    วัดระยะทาง 4 13,500 

    วัดพื้นที่ 5 16,200 

    Query by pointing  
     Tool ในการปรับแตง  Display ชั้น Layer ตางๆ 

2. สราง Form สําหรับ Input ขอมูลตางๆ 

2 

10 81,000 

  

3. Print Map (ไมเกิน 2 Layout) 4 32,400 

4. Drawing Tool  วาด Point Line Polygon 6 48,600 

5. สราง Buffer จาก จุด 2 16,200 

6. สราง Bookmark ขอมูลได 7 56,700 

7. Export Bookmark 

 

4 32,400 

  

8. สราง Buffer จาก Line 2 16,200 

9. Query by selecting (Table output) 2 16,200 

10. คนหาขอมูลโดยใช  Attribute  7 56,700 
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ที ่ รายการ ระดบั วนั คาใชจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ

11. คนหาขอมูลแบบใชพื้นที ่Spatial Search  โดยใช
ขอมูล Polygon        ที่วาด หรือ จาก Buffer ที่สรางขึ้น 3 

8 97,200 

  

12. แกไขขอมูล  Attribute ได 7 85,050 

13. แกไขขอมูล Graphic ได  
4 

10 135,000 
  

14. Report จากขอมูลที่เลือกได (ไมเกิน 2 Report) 3 40,500 

  Network Analysis Tool :           

15.   Path finding 

5 

10 162,000 

  16.   Service Area 8 129,600 

17.   Closest Facilities 8 129,600 

       รวม1,263,600     
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ค;ณสือกรมบ�ต� ราคา

ค;ณสือกรมบ�ต� ราคา

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�4นัฐานักระดานัอ�เล"กทรอนั�กสือกร% (Electronic Board หร�อ e-Board)
ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย

๑. ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ... น(>ว  - ระบบอัษฎา(นฟราเรด (Infrared) 
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๗๕ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 - ระบบอัษฎา(นฟราเรด (Infrared) 
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๑๐๒ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๙๐,๐๐๐ บาท
 - ระบบอัษฎา(เล.กโตรแมกเนต(ก 
(Electromagnetic) 
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๙๕ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒. เปAนกระดานท��ใช#เทค์  กทม.  ๑โนโลย� ระบบอัษฎา(นฟราเรด (Infrared) หร อัษฎา ระบบอัษฎา(เล.กโตรแมกเนต(ก 
(Electromagnetic) หร อัษฎาด�กว%า
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถแส่วนราชการ/หน่วยงดงผู้ว่ารลจากค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ผู้ว่าร%านเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎางฉัย และให้ความเห็ายระบบ LCD/DLP หร อัษฎาด�กว%า
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง >นกระดานท6าจากว�ส่วนราชการ/หน่วยงด4ท��แข.งแรง ทนทาน และลดแส่วนราชการ/หน่วยงงส่วนราชการ/หน่วยงะท#อัษฎาน (Low Glare Screen)
๕. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถต(ดต�>งได#ท�>งแบบย5ดต(ดต�>งฝาผู้ว่ารน�ง และต(ดต�>งบนขาต�>งท��ม�ล#อัษฎาเล �อัษฎาน
๖. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#น(>วหร อัษฎาว�ตถ4อัษฎา �นในการเข�ยน วาดภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง หร อัษฎาค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มการท6างานต%าง ๆ ในระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ได# 
๗. ว�ตถ4ในการเข�ยนกระดาน (Marker) เปAนอัษฎา4ปกรณ�มาตรฐานมาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงร#อัษฎามก�บจอัษฎาร�บภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม5�งส่วนราชการ/หน่วยงามารถ
ท6างานแทนเมาส่วนราชการ/หน่วยง� ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมก�บกระดานแบบม�ปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(ส่วนราชการ/หน่วยง�มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈� (Interactive) และเช �อัษฎามต%อัษฎา
แบบไร#ส่วนราชการ/หน่วยงาย
๘. การเช �อัษฎามต%อัษฎาก�บระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�แบบไร#ส่วนราชการ/หน่วยงาย หร อัษฎาทางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาร�ต USB2.0 หร อัษฎาด�กว%า
๙. ม�ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมอัษฎาฟต�แวร�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มการท6างาน
      ๙.๑ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถรอัษฎางร�บภาษาไทย ภาษาอัษฎา�งกฤษ เปAนอัษฎาย%างน#อัษฎาย
      ๙.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถน6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาร3ปแบบกราฟฟzก ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน(�ง ว(ด�โอัษฎา เส่วนราชการ/หน่วยง�ยง ได#
      ๙.๓ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถจ�ดเก.บ ค์  กทม.  ๑#นหา บ�นท5กข#อัษฎาม3ลลงในระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร� (ฮาร�ดด(ส่วนราชการ/หน่วยงก� ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอม�ด� 
ด�ว�ด� ฯลฯ ) ในร3ปแบบข#อัษฎาค์  กทม.  ๑วาม กราฟฟzก ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน(�ง ว(ด�โอัษฎา เส่วนราชการ/หน่วยง�ยง ได# 
      ๙.๔ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานร%วมก�บโปรแกรมส่วนราชการ/หน่วยง6าน�กงานได# เช%น MS Office,  Open Office และ
ส่วนราชการ/หน่วยงามารถบ�นท5กข#อัษฎาม3ลท��เข�ยนลงรวมในไฟล�เอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร, ไฟล�ค์  กทม.  ๑6านวณ, ไฟล�น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎางานได#
      ๙.๕  รอัษฎางร�บการเข�ยนด#วยลายม อัษฎาและร�บเข#าเปAนต�วพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�มาตรฐานภาษาอัษฎา�งกฤษเปAนอัษฎาย%าง
น#อัษฎาย
      ๙.๖  รอัษฎางร�บการแปลงลายม อัษฎาเปAนส่วนราชการ/หน่วยง3ตรทางค์  กทม.  ๑ณ(ตศาส่วนราชการ/หน่วยงตร�ได#
      ๙.๗ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมก�บระบบปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(การ Windows หร อัษฎา Linux หร อัษฎา Mac 
หร อัษฎาอัษฎา �น ๆ ได#
      ๙.๘ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�อัษฎาอัษฎากทางเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ได#

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บการจ�ดหาท��ม�ค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน�> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ท��ได#ก6าหนดไว#

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�4นัฐานักระดานัอ�เล"กทรอนั�กสือกร%ข้อความ�นัาดเล"ก
(Mini Electronic Board หร�อ Mini e-Board)

ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย

๑. เปAนกระดานอัษฎา(เล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง�ขนาดเล.ก ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมก�บกระดานอัษฎา(เล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง� 
(Electronic Board หร อัษฎา e-Board) แบบม�ปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(ส่วนราชการ/หน่วยง�มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈� (Interactive)

ราค์  กทม.  ๑าไม%เก(น ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. ม�อัษฎา4ปกรณ�ร�บ/ส่วนราชการ/หน่วยง%งส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณไร#ส่วนราชการ/หน่วยงายแบบ USB เปAนอัษฎา4ปกรณ�มาตรฐาน
๓. ม�ปากกาอัษฎา(เล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง�เฉัย และให้ความเห็พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงาะส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บเข�ยน เปAนอัษฎา4ปกรณ�มาตรฐาน
๔. ม�หน#าจอัษฎา LCD หร อัษฎาด�กว%า ใช#ในการแส่วนราชการ/หน่วยงดงส่วนราชการ/หน่วยงถานะต%าง ๆ
๕. ส่วนราชการ/หน่วยง%งส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณผู้ว่าร%านระบบค์  กทม.  ๑ล �นว(ทย4 (Wireless) ได#
๖. รอัษฎางร�บระบบปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บ�ต(การ Windows หร อัษฎา Linux หร อัษฎา Mac ได#

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บการจ�ดหาท��ม�ค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน�> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ท��ได#ก6าหนดไว#
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ค;ณสือกรมบ�ต� ราคา

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณล�กษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�4นัฐานัแท"บเล"ต (Tablet)
ข้อความ�องกระทรวงมหาดไทย

๑. เคร��องแท"บเล"ต ข้อความ�นัาด ๓๒ GB  แบบท-� ๑ ๑๙,๕๐๐ บาท
     - ม�หน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ท��ม�ค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หร อัษฎาด�กว%า
     - ม�หน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหล�ก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB 
     - ม�หน%วยจ�ดเก.บข#อัษฎาม3ล (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๓๒ GB 
     - ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว 
     - อัษฎา4ปกรณ�น6าเข#าข#อัษฎาม3ล และอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4ม แบบต(ดต�>งภายในต�วเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง (Built-in) ระบบร�บข#อัษฎาม3ลแบบ
ส่วนราชการ/หน่วยง�มผู้ว่าร�ส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
     - ม�อัษฎา4ปกรณ�การเช �อัษฎามต%อัษฎาแบบ USB 
     - ม�แบตเตอัษฎาร��ชน(ด Lithium Polymer ท��ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ต%อัษฎาเน �อัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎาร��ได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖ 
ช��วโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานก�บระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
     - ม�กล#อัษฎางถ%ายร3ปท�>งด#านหน#าและด#านหล�ง
     - ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
๒. เคร��องแท"บเล"ต ข้อความ�นัาด ๓๒ GB  แบบท-� ๒ ๒๓,๕๐๐ บาท
     - ม�หน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ท��ม�ค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หร อัษฎาด�กว%า
     - ม�หน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหล�ก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB 
     - ม�หน%วยจ�ดเก.บข#อัษฎาม3ล (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๓๒ GB 
     - ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว 
     - อัษฎา4ปกรณ�น6าเข#าข#อัษฎาม3ล และอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4ม แบบต(ดต�>งภายในต�วเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง (Built-in) ระบบร�บข#อัษฎาม3ลแบบ
ส่วนราชการ/หน่วยง�มผู้ว่าร�ส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
     - ม�อัษฎา4ปกรณ�การเช �อัษฎามต%อัษฎาแบบ USB 
     - ม�แบตเตอัษฎาร��ชน(ด Lithium Polymer ท��ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ต%อัษฎาเน �อัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎาร��ได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖ 
ช��วโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานก�บระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
     - ม�กล#อัษฎางถ%ายร3ปท�>งด#านหน#าและด#านหล�ง
     - ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หร อัษฎาด�กว%า
๓. เคร��องแท"บเล"ต ข้อความ�นัาด ๖๔ GB  แบบท-� ๑ ๒๒,๕๐๐ บาท
     - ม�หน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ท��ม�ค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หร อัษฎาด�กว%า
     - ม�หน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหล�ก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB 
     - ม�หน%วยจ�ดเก.บข#อัษฎาม3ล (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๖๔ GB 
     - ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว 
     - อัษฎา4ปกรณ�น6าเข#าข#อัษฎาม3ล และอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4ม แบบต(ดต�>งภายในต�วเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง (Built-in) ระบบร�บข#อัษฎาม3ลแบบ
ส่วนราชการ/หน่วยง�มผู้ว่าร�ส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
     - ม�อัษฎา4ปกรณ�การเช �อัษฎามต%อัษฎาแบบ USB 
     - ม�แบตเตอัษฎาร��ชน(ด Lithium Polymer ท��ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ต%อัษฎาเน �อัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎาร��ได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖ 
ช��วโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานก�บระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
     - ม�กล#อัษฎางถ%ายร3ปท�>งด#านหน#าและด#านหล�ง
     - ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
๔. เคร��องแท"บเล"ต ข้อความ�นัาด ๖๔ GB  แบบท-� ๒ ๒๖,๕๐๐ บาท
     - ม�หน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ท��ม�ค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยง�ญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หร อัษฎาด�กว%า
     - ม�หน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหล�ก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB 
     - ม�หน%วยจ�ดเก.บข#อัษฎาม3ล (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๖๔ GB 
     - ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) ว�ดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว 
     - อัษฎา4ปกรณ�น6าเข#าข#อัษฎาม3ล และอัษฎา4ปกรณ�ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4ม แบบต(ดต�>งภายในต�วเค์  กทม.  ๑ร �อัษฎาง (Built-in) ระบบร�บข#อัษฎาม3ลแบบ
ส่วนราชการ/หน่วยง�มผู้ว่าร�ส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
     - ม�อัษฎา4ปกรณ�การเช �อัษฎามต%อัษฎาแบบ USB 
     - ม�แบตเตอัษฎาร��ชน(ด Lithium Polymer ท��ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ต%อัษฎาเน �อัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎาร��ได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖ 
ช��วโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานก�บระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
     - ม�กล#อัษฎางถ%ายร3ปท�>งด#านหน#าและด#านหล�ง
     - ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หร อัษฎาด�กว%า

หมายเหต4 : ๑) แก#ไขตามมต(ท��ประช4ม ค์  กทม.  ๑กก.การบร(หารและจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎาง มท. ค์  กทม.  ๑ร�>งท�� ๘/๒๕๕๕ ณ ว�นท�� ๓๐ ส่วนราชการ/หน่วยง.ค์  กทม.  ๑.๕๕
             ๒) ส่วนราชการ/หน่วยง6าหร�บการจ�ดหาท��ม�ค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน�> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจ�ดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร�ขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ท��ได#ก6าหนดไว#



 
หล�กเกณฑ์รา%และ

แนัวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอ�บ�ต�การจ�ดหา
ระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%ข้อความ�องร�ฐ

(ตามมต�คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗)�...........�	�������������������ฐมนตรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗)�...........�	�������������������
เม��อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗)�...........�	���������������������俨ஆ꿨ۋ��퀀�����������������นที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗)�...........�	���������������������俨ஆ꿨ۋ��퀀�����������������౹䴠o�� ๒๓ ม�นาคม ๒๕๔๗)
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หนั�งสือกร�อสือกร��งการข้อความ�อง
กระทรวงมหาดไทย

ท-�เก-�ยวข้อความ��องก�บการจ�ดหา
ระบบคอมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท���ꏐ�วเตอร%

ข้อความ�องร�ฐ
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ล0าด�บท-� ช�4นัความเร"ว เลข้อความ�ท-�หนั�งสือกร�อ ลงว�นัท-� ถิ่นในจังหวัด����ᔏ朸���t횬ဂÀ�ĀЀŜńĤĈôÜ������㿤ȱ㿌ȱ������瘌рḈ+ง หมายเหต;
� ด%วนท��ส่วนราชการ/หน่วยง4ด ๓ ก4มภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈� ๒๕๕๓

* ด%วนมาก ๓ ก�นยายน ๒๕๕๓
- ด%วนมาก ๘ ต4ลาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๕๓
๔ ด%วนท��ส่วนราชการ/หน่วยง4ด ๒๘ ก4มภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�นธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈� ๒๕๕๔
๕ ด%วนท��ส่วนราชการ/หน่วยง4ด ๓๐ ม(ถ4นายน ๒๕๕๔
๖ ด%วนมาก ๘ ส่วนราชการ/หน่วยง(งหาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๕๔

๗ ด%วนท��ส่วนราชการ/หน่วยง4ด ๒๖ ส่วนราชการ/หน่วยง(งหาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๕๔
๘ ด%วนท��ส่วนราชการ/หน่วยง4ด ๒๐ ก�นยายน ๒๕๕๔

๙ - ๒๑ ก�นยายน ๒๕๕๔

๑๐ ด%วนท��ส่วนราชการ/หน่วยง4ด ๖ ต4ลาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๕๔
๑๑ - ๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฤศจ(กายน ๒๕๕๔
๑๒ - ๒๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฤศจ(กายน ๒๕๕๔
๑๓ - ๕ เมษายน ๒๕๕๕

๑๔ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
๑๕ ด%วนท��ส่วนราชการ/หน่วยง4ด ๑๘ ม(ถ4นายน ๒๕๕๕

ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๔๑๕ ผู้ว่ารวจ. ท4กจ�งหว�ด, 
ปล�ดกร4งเทพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงมหานค์  กทม.  ๑ร, 
นายกเม อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ทยา

ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๖๘๖ ผู้ว่ารวจ. ท4กจ�งหว�ด
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๑๑๘ ผู้ว่ารวจ. ท4กจ�งหว�ด
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๗๖๔ ผู้ว่ารวจ. ท4กจ�งหว�ด
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๓ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงนจ.ส่วนราชการ/หน่วยงม4ทรปราการ
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๔๒๔ ห�วหน#าส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการระด�บ

กรม ห�วหน#าหน%วยงาน
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด มท. 
ปล�ด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จ�งหว�ด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยง%วน
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.,
นายกเม อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ทยา

ท�� มท ๐๒๑๐.๕/๙๐๘๕ ผู้ว่ารวจ. แม%ฮ%อัษฎางส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาน
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๙๗๖ ห�วหน#าส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการระด�บ

กรม ห�วหน#าหน%วยงาน
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด มท. 
ปล�ด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จ�งหว�ด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยง%วน
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.,
นายกเม อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ทยา

ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๙๘๘ ห�วหน#าส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการระด�บ
กรม ห�วหน#าหน%วยงาน
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด มท. 
ปล�ด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จ�งหว�ด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยง%วน
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.,
นายกเม อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ทยา

ท�� มท ๐๒๑๐.๕/๒๗๐๙ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงนจ.นราธ์ ๒๕๕๓�dt#��Ø���獴Ƌ����$%⿈Ճ⾬Ճ⾐Ճ⽸Ճ⽠Ճ⽌Ճ⼰Ճ⼘Ճ⼀Ճ⻬Ճ⻀Ճ⺘ՃՃՃ⹈Ճ⸘Ճ⸀Ճ폐Մ애ඡ��Z^톨ᖇ��cdෛ��ij茰ᖆ��op抐ᗑ��uv灈(วาส่วนราชการ/หน่วยง
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว๙๑๑ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงนจ.ท4กจ�งหว�ด
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ ผู้ว่ารวจ.เช�ยงใหม%
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๑๕๖๐ ห�วหน#าส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการระด�บ

กรม ห�วหน#าหน%วยงาน
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด มท. 
ปล�ด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จ�งหว�ด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยง%วน
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.,
นายกเม อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง�ทยา

ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว ๑๘๗๕ ผู้ว่ารวจ. ท4กจ�งหว�ด
ท�� มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ห�วหน#าส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการระด�บ

กรม ห�วหน#าหน%วยงาน
ร�ฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด มท. 
ปล�ด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จ�งหว�ด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยง%วน
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยง�งก�ด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
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   วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน 655

 

 

แนวทาง/ระเบียบท่ีเก่ียวของ/หนังสือสั่งการ/แบบฟอรมท่ีใช

 อัตราคาจางท่ีปรึกษา
     ท่ีมา: ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
     http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/thai/upload/ba1.pdf

 คูมือ หลักเกณฑ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการคาจางท่ีปรึกษา
     ท่ีมา: สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
     http://www.bb.go.th/budget/B_manual50/std_doc50/consl_doc.doc

 หนังสือเวียน/ระเบียบ/แนวทางการดําเนินการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด

 รายงานงบประมาณดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ โดย สํานักงบประมาณ (กุมภาพันธ ๒๕๕๕)

 แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอรระดับจังหวัด

ระเบียบ
      ๑.   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๗ - พ.ศ.๒๕๕๒)
      ๒.   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙

 ตัวอยาง
      ๑.   ตัวอยางการจัดทําวาระการประชุมคณะกรรมการฯ
      ๒.   ตัวอยางการนําเสนอโครงการทาง power point
      ๓.   ตัวอยางเอกสารช้ีแจงเพิ่มเติมของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเชาระบบคอมพิเตอรแทนการซ้ือ
      ๔.   ตัวอยางโครงการจางพัฒนาระบบโปรแกรม
      ๕.   ตัวอยางการจัดทําแบบรายงานจัดหาคอมพิวเตอรท่ีมีมูลคาไมเกิน ๕ ลานบาท
แบบฟอรมรายละเอียดอุปกรณท่ีจัดหาตามโครงการฯ และตัวอยาง

      ๑.  แบบฟอรม [doc]
      ๒.  แบบฟอรม [xls]
      ๓.  แบบฟอรม [ods]
      ๔.  แบบฟอรม [pdf]
      ๕.  ตัวอยาง (เกณฑ MICT ป ๕๓)
            -   [ods]
            -   [pdf]

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๖๘๖ ลว ๓ ก.ย.๒๕๕๓
เร่ืองการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๑๑๘ ลว ๘ ต.ค.๒๕๕๓
เร่ือง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๒๑๕๐ ลว ๒๘ ก.พ.๒๕๕๔
เร่ือง ขอทราบแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลว ๒๘ ก.พ.๒๕๕๔
เร่ือง แจงผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือปฏิบัติ

 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๖/๒๙๖๘ ลว ๒๙ ม.ค.๒๕๕๔
เร่ือง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ หนังสือสํานักกฎหมาย สป. ดวนที่สุด ท่ี มท
๐๒๐๘.๔/๕๖๘ ลว ๑๒ เม.ย.๒๕๕๔ เร่ือง ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๓ ลว ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๔ 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย

::: ระบบติดตามโครงการ ICT :: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานปล... http://103.28.101.10/project51new/form.php

1 จาก 2 9/4/2012 12:30 PM
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๔๒๔ ลว ๘ ส.ค.๒๕๕๔ 
เร่ือง รายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณตามโครงการ ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๙๐๘๕ ลว ๒๖ ส.ค.๒๕๕๔ 

เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๙๗๖ ลว ๒๐ ก.ย.๒๕๕๔ 

เร่ือง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
สิ่งท่ีสงมาดวย

๑. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/ว๓๐๐๓ ลว ๓ ส.ค.๒๕๕๔
๒. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘ ลว ๑๙ ส.ค.๒๕๕๔

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๑๗๖ ลว ๑๒ พ.ค.๒๕๕๔
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๙๘๘ ลว ๒๑ ก.ย.๒๕๕๔ 
เร่ือง ขอกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และซอฟตแวรสําหรับงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)

สิ่งท่ีสงมาดวย หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี ทก ๐๒๐๓/ว๓๕๐๙ ลว ๑๔ ก.ย.๒๕๕๔
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๒๗๐๙ ลว ๖ ต.ค.๒๕๕๔ 

เร่ือง ขอกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และซอฟตแวรสําหรับงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ ลว ๒๕ พ.ย.๒๕๕๔ 
เร่ือง ขอกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และซอฟตแวรสําหรับงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)

 เอกสารความรู สดร. ลําดับท่ี ๘ ประจําป ๒๕๕๔
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เผยแพรเมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๕๔)

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๘๗๕ ลงวันท่ี ๒๗ เม.ย.๒๕๕๕
เร่ือง เกณฑราคากลางและคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๕๖๐ ลงวันท่ี ๕ เม.ย.๒๕๕๕
เร่ือง เกณฑราคากลางและคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันท่ี ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๕
เร่ือง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
แผนผัง

     ๑.   ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย
     ๒.   กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย
สไลดประกอบการบรรยาย (ปรับปรุงแกไขเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ย.๒๕๕๔)

๑. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- [pdf]
๒. แนวทางการจัดทําโครงการจัดหาคอมพิวเตอรท่ีรัฐไดประโยชนสูงสุด
- [pdf]
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