แนวทางปฏิบัติในบัติในการจติในการจัดหาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดหาระบัติในการจบัติในการจคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยวเติในการจัดหาอร
ของกระทรวงมหาดไทย

สวนยทธศาสติในการจัดหารสารสนเทศและการส$อ% สาร
ศ&นยเทคโนโลย(สารสนเทศและการส$อ% สาร
ส)านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย
ติในการจัดหาลาคม ๒๕๕๕
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- กระดาน้าอเล&กทรอน้ากสือกร) (Electronic Board หรอ e-Board)
- กระดาน้าอเล&กทรอน้ากสือกร)ขน้าาดเล&ก (Mini Electronic Board หรอ Mini e-Board)
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ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
- เว&บไซต)ศHน้าย)ขอมHลท,ปรjกษาไทย กระทรวงการคลง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
(ขอมHลอตราคาจางท,ปรjกษา Man/Day, Man/Month กรณ,จาง#ฒน้าาระบบ)

๕๘
๗๕
๑๐๕
๑๐๖
๑๑๐

หนังสือกรอกระทรวงมหาดไทย
เรอง
การมอบใหสือกรวนัราชการ/หนัวยงานัรฐวสือกราหกจ
และจงหวด
จารณาใหความเห"นัชอบโครงการจดหาระบบ
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ค0าสือกรงกระทรวงมหาดไทย
ท- ๔๘๘/๒๕๕๔
เรอง แตงต4งคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอม วเตอร%ข้อความองกระทรวงมหาดไทย
---------------------ตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะรฐมนตร เมอัษฎาวนท ๒๓ มนาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๔๗ เห.นชอัษฎาบหลกเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้และแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บต(การจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎางรฐ ตามทกระทรวงเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงารเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา โดยให#
กระทรวงมหาดไทยด6าเน(นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาอัษฎาน4มต(การจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยงงกดฯ ได#เอัษฎาง ท>งน>
ไม%เก(น ๑๐๐ ล#านบาท และให#ต>งค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎาร ท6าหน#าทพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงจ( ารณา
บ3รณาการและให#ค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบงาน/แผู้ว่ารนงาน/โค์  กทม.  ๑รงการขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยงงกด และกระทรวงมหาดไทย มค์  กทม.  ๑า6 ส่วนราชการ/หน่วยงง
ท ๔๐๔/๒๕๕๒ ลงวนท ๓๐ กนยายน ๒๕๕๒ แต%งต>งค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎาร
ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาท6าหน#าทพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบ ให#ค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบ และบ3รณาการโค์  กทม.  ๑รงการจดหา
ระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยงงกดฯ น>น
เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาให#การปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บต(งานด#านการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยงงกดกระทรวง
มหาดไทย รวมท>งอัษฎางค์  กทม.  ๑กรปกค์  กทม.  ๑รอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนท#อัษฎางถ(นH5งอัษฎาย3%ภายใต#การก6ากบด3แลขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย เปAนไปอัษฎาย%างม
ประส่วนราชการ/หน่วยง(ท:(ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงตามหลกเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้และแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บต(การจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะรฐมนตร เมอัษฎาวน
ท ๒๓ มนาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๔๗ จ5งเห.นค์  กทม.  ๑วรยกเล(กค์  กทม.  ๑6าส่วนราชการ/หน่วยงงดงกล%าว และแต%งต>งค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจดหาระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎางกระทรวงมหาดไทยช4ดใหม% ดงน>
๑. ปลดกระทรวงมหาดไทย
ประ:านกรรมการ
๒. ผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระดบส่วนราชการ/หน่วยง3ง (CIO)
รอัษฎางประ:านกรรมการ
ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลเอัษฎาก ดร.ว(ชต( 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 ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยงว4 รรณ
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(
๕. นายกฤษ มนทรานนท กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(
๖. ผู้ว่าร3#แทนกระทรวงเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(
๗. ผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระดบส่วนราชการ/หน่วยง3ง (CIO)
กรรมการ
ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการระดบกรมในส่วนราชการ/หน่วยงงกดกระทรวงมหาดไทย
๘. ผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระดบส่วนราชการ/หน่วยง3ง (CIO)
กรรมการ
ขอัษฎางหน%วยงานรฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยงงกดกระทรวงมหาดไทย
๙. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง6านกนโยบายและแผู้ว่ารน ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
กรรมการ
๑๐. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง6านกพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาและส่วนราชการ/หน่วยง%งเส่วนราชการ/หน่วยงร(มการบร(หารกรรมการ
ราชการจงหวด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๑. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร
กรรมการและ
ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
เลขาน4การ
/ ๑๒. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการ ...
หนัา ๑-๓

๑๒. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง%วนย4ท:ศาส่วนราชการ/หน่วยงตรส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร
ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๓. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยงว% นเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศ
ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๔. หวหน#ากล4%มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาและมาตรฐาน
ส่วนราชการ/หน่วยงว% นย4ท:ศาส่วนราชการ/หน่วยงตรส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร
ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๕. นางส่วนราชการ/หน่วยงาววรรณภา ขนต(ส่วนราชการ/หน่วยงมบ3รณ
นกว(ชาการค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารช6านาญการ
ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๖. นางกนท(มา กล(นพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน:4 กรรมการและ
นกว(เค์  กทม.  ๑ราะหนโยบายและแผู้ว่ารนช6านาญการ
ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๗. นางนพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงวรรณ ประค์  กทม.  ๑อัษฎางศ(ลปP
นกว(เค์  กทม.  ๑ราะหนโยบายและแผู้ว่ารนช6านาญการ
ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๘. นางส่วนราชการ/หน่วยงาวว(ไลภรณ ศรไพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงศาล
นกว(ชาการค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารช6านาญการ
ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
๑๙. นางส่วนราชการ/หน่วยง4ณย ช3ปรชา
กรรมการและ
เจ#าพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงนกงาน:4รการช6านาญงาน
ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.

กรรมการและ
ผู้ว่าร3#ชว% ยเลขาน4การ
กรรมการและ
ผู้ว่าร3#ชว% ยเลขาน4การ
กรรมการและ
ผู้ว่าร3#ชว% ยเลขาน4การ
กรรมการและ
ผู้ว่าร3#ชว% ยเลขาน4การ
ผู้ว่าร3#ชว% ยเลขาน4การ
กรรมการและ
ผู้ว่าร3#ชว% ยเลขาน4การ
กรรมการและ
ผู้ว่าร3#ชว% ยเลขาน4การ
ผู้ว่าร3#ชว% ยเลขาน4การ

ให#ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย ม
อัษฎา6านาจหน#าท ดงน>
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง( จ ารณา ว( น( จ ฉัย และให้ความเห็ ย และให# ค์  กทม.  ๑ ว ามเห. น ชอัษฎาบในหลกการ โค์  กทม.  ๑ ร งการจดหาระบบ
ค์  กทม.  ๑ อัษฎา มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง( ว เตอัษฎารขอัษฎางหน% ว ยงานในส่วนราชการ/หน่วยง งกดกระทรวงมหาดไทย เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง อัษฎาให# เ ปA น ไปตามมต( ค์  กทม.  ๑ ณ ะรฐมนตร เม อัษฎาวนท
๒๓ มนาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๔๗
๒. ก6ากบด3แลค์  กทม.  ๑วามเหมาะส่วนราชการ/หน่วยงม เส่วนราชการ/หน่วยง นอัษฎาแนะแนวทางการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขอัษฎาง
อัษฎางค์  กทม.  ๑กรปกค์  กทม.  ๑รอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนท#อัษฎางถ(น ให#มการใช#กฎเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มาตรฐานเดยวกนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎาร
ขอัษฎางรฐให#เปAนไปอัษฎาย%างมประส่วนราชการ/หน่วยง(ท:(ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง
๓. บ3 ร ณาการงบประมาณ เทค์  กทม.  ๑ โ นโลย และการใช# ข# อัษฎา ม3 ล ร% ว มกน ในภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง ร วมขอัษฎาง
กระทรวงมหาดไทย เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาลดค์  กทม.  ๑วามH>6าH#อัษฎานในการด6าเน(นการ รวมท>งให#มการใช#กฎเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มาตรฐานเดยวกนในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขอัษฎางรฐให#เปAนไปอัษฎาย%างมประส่วนราชการ/หน่วยง(ท:(ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาก6าหนดหลกเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บต(ในการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร
ขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยงงกดกระทรวงมหาดไทย

/๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา …
หนัา ๑-๔
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รายงานัการประช;ม
คณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอม วเตอร%ข้อความองกระทรวงมหาดไทย
คร4งท- ๗/๒๕๕๕
วนั ฤหสือกรบด-ท- ๙ สือกรงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นั.
ณ หองประช;ม ๒ อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย สือกร0านักงานัปลดกระทรวงมหาดไทย
*****************
ผเข้าปราประชุมꛐஇม
1. นายประชา เตรตน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยบสง
รองประธานคณะ
กรรมการ
ของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทย
ประธานท(ประช)ม
2. พลเอก ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยร.วชต สาทรานนท
กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสทรงค)ณว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    
3. ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยร.ว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    พงศ พงศส)วรรณ
กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสทรงค)ณว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    
4. นายกฤษ มนทรานนท
กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสทรงค)ณว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    
5. นายส)ธ ผู้บริหารเทคโนโลยีสเจรญชนะชย
ศนยเทคโนโลยอเล4กทรอนกสและ
กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสทรงค)ณว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    
คอมพวเตอรแห6งชาต
6. นายยศวร สารวงศจนทร
ท(ปร8กษาเทคโนโลยสารสนเทศ
กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสทรงค)ณว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    
ส9านกงานรฐบาลอเล4กทรอนกส (องคการมหาชน) (สรอ.)
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร
7. รศ.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยร.ธนารกษ ธระม(นคง
หวหนาภาควชาเทคโนโลยสารสนเทศฯ
กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสทรงค)ณว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    
สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
8. นายพษณ) พสะระ
เจาพนกงานปกครองช9านาญการ
กรรมการ
กรมการปกครอง
9. นายอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยสร ส)ทธเลศ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการกล)6มพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาระบบสารสนเทศ
กรรมการ
กรมการพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาช)มชน
10. นางส)พรรณ เกดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยส)วรรณ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการส6วนสารสนเทศ
กรรมการ
กรมท(ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยน
11. นายชานน วาสกศร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการศนยเทคโนโลยสารสนเทศทองถ(น กรรมการ
กรมส6งเสรมการปกครองทองถ(น
12. นางสาวปรยาตร ซาลม
นกทรพยากรบ)คคลช9านาญการพเศษ
กรรมการ
กรมโยธาธการและผู้บริหารเทคโนโลยีสงเม=อง
13. นายว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นนท สลมฐ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสช6วยผู้บริหารเทคโนโลยีสว6าการเทคโนโลยสารสนเทศ
กรรมการ
การประปานครหลวง
14. นายวรว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่     เปFาศลา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสช6วยผู้บริหารเทคโนโลยีสว6าการ (เทคโนโลยสารสนเทศ)
กรรมการ
การประปาส6วนภมภาค
15. นายพเชษฐ ชานวาทก
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกาH ยวางแผู้บริหารเทคโนโลยีสนเทคโนโลยสารสนเทศ กรรมการ
การไฟฟFานครหลวง
16. นายกตตณฎฐ ปKญจสรเลศ ผู้บริหารเทคโนโลยีสเช(ยวชาญระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยบ ๑๒ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยานสารสนเทศและการส=(อสาร กรรมการ
การไฟฟFาส6วนภมภาค
17. นายกตตพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    น โนนนอก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตหนาท(ผู้บริหารเทคโนโลยีสจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกHายแผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน/โครงการ
กรรมการ
และปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตหนาท(หวหนาแผู้บริหารเทคโนโลยีสนกเทคโนโลยสารสนเทศ
องคการตลาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย
หนัา ๑-๘

18. นายธรรมนญ ศรวรรธนะ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการส6วนอ9านวยการ
กรรมการ
ส9านกนโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสน สป.มท.
19. นายไกร เอ(ยมจ)ฬา
รกน. นกวเคราะหนโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสนช9านาญการพเศษ
กรรมการ
ส9านกพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาและส6งเสรมการบรหารราชการจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย สป.มท.
20. นายแมนรตน รตนส)คนธ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการศนยเทคโนโลยสารสนเทศและ
กรรมการและ
การส=(อสาร สป.มท.
เลขาน)การ
21. นายทองสน สตยาพนธ)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการส6วนย)ทธศาสตรสารสนเทศและการส=(อสาร
กรรมการและ
ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร สป.มท.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสช6วยเลขาน)การ
22. นางบ)ษราคม หวงศรจตร
หวหนากล)ม6 พฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส=อ( สาร กรรมการและ
ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร สป.มท.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสช6วยเลขาน)การ
23. นางสาววรรณภา ขนตสมบรณ นกวชาการคอมพวเตอรช9านาญการ
กรรมการและ
ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร สป.มท.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสช6วยเลขาน)การ
24. นางกนทมา กล(นพนธ)
นกวเคราะหนโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสนช9านาญการ
กรรมการและ
ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร สป.มท.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสช6วยเลขาน)การ
25. นางสาววไลภรณ ศรไพศาล นกวชาการคอมพวเตอรช9านาญการ
กรรมการและ
ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร สป.มท.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสช6วยเลขาน)การ
26. นางส)ณย ชปรชา
เจาพนกงานธ)รการ ช9านาญงาน
กรรมการและ
ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร สป.มท.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสช6วยเลขาน)การ
ผไมมาประชุมꛐஇม (ตดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยราชการ)
1. นายพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงระนาย ส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณรฐ
ปลดกระทรวงมหาดไทย
ประ:านค์  กทม.  ๑ณะกรรมการ
2. ผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระดบส่วนราชการ/หน่วยง3ง กรมปZอัษฎางกนและบรรเทาส่วนราชการ/หน่วยงา:ารณภย
กรรมการ
3. ผู้ว่าร3#อัษฎา6านวยการส่วนราชการ/หน่วยง%วนเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศ ศ3นยเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศและการส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงาร ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท. กรรมการ
4. นางนพวรรณ ประคองศลปQ
นกวเคราะหนโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสนช9านาญการ
กรรมการ
ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร สป.มท.
ผเข้าปรารวมประชุมꛐஇม
1. นางปราณ ทรวงม(น
เจาพนกงานธ)รการช9านาญงาน
ส9านกกฎหมาย สป.
2. นายคมกรช เจรญพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นสมบต นตกรช9านาญการพเศษ
ส9านกกฎหมาย สป.
3. นายไชยเชษฐ ลทธธนธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการกองเทคโนโลยสารสนเทศนR9าสญเสย การประปาส6วนภมภาค
4. นางสาวอลษา จตรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยา
นกประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสลขอมล ๕
การไฟฟFานครหลวง
5. นายมาโนช ภาพส)วรรณ
นกประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสลขอมล ๘
การไฟฟFานครหลวง
6. นายโสฬส ส)ขานนทสวสดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยU นกประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสลขอมล ๖
การไฟฟFานครหลวง
7. นายธนะสทธU อนนตสรเกษม นกวชาการคอมพวเตอรช9านาญการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสแทนกรมส6งเสรมการ
ปกครองทองถ(น
8. นายกตตศกดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยU ทองวเชยร
นกวชาการคอมพวเตอร ๕
การประปาส6วนภมภาค
9. นายวทร ไพจตร
นกวชาการคอมพวเตอรช9านาญการ
กรมท(ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยน
10. นายชนวร เนนธรา
นกวชาการคอมพวเตอรปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตการ
กรมท(ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยน
11. นายทวสทธU นลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย9า
หวหนางานศนยคอมพวเตอร
การประปาส6วนภมภาค
12. นายร)6งธรรม กW9านารายณ
หวหนางานควบค)มความปลอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยภยฯ
การประปาส6วนภมภาค
13. นายธน อ)ตสาหวฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นส)ข
นายช6างไฟฟFาช9านาญงาน
ศนยเทคโนโลยฯ สป.มท.
หนัา ๑-๙

14. นายวรฉัตร์ ตร ตรอร)ณ
หวหนางานพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาระบบคอมพวเตอรบรหาร
การประปาส6วนภมภาค
15. นางสาวส)ระณ เหล=องธาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยา ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการกองพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาระบบงานสารสนเทศ การประปาส6วนภมภาค
16. นางสมภทร ชอสสระ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอ9านวยการกองคอมพวเตอรและเคร=อข6าย
การประปาส6วนภมภาค
เรมประชุมꛐஇมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบยบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ๑ เรองประธานแจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진งที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇมที่ ๑	เรื่องราบียบ
นายประชา เตรตน แจงท(ประช)มว6า วนนRไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรบเกยรตจาก รศ.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยร.ธนารกษ ธระม(นคง มาเป[น
กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสทรงค)ณว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    ในคณะกรรมการการบรหารและจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทย ขอเชญ
รศ.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยร.ธนารกษ แนะน9าตว
รศ.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยร.ธนารกษ ธระม(นคง แนะน9าตวต6อท(ประช)มว6า ปKจจ)บนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย9ารงต9าแหน6งหวหนาภาควชา
เทคโนโลยสารสนเทศ คอมพวเตอร และการส=(อสาร สถาบนเทคโนโลยนานาชาตสรนธร มหาวทยาลยธรรมศาสตร
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
ระเบียบยบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ๒ ร#บียบรองรายงานการประชุมꛐஇมคณะกรรมการฯ คร#ง( ที่ ๑	เรื่อง ๖/๒๕๕๕ เมอว#นที่ ๑	เรื่อง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
- ในการประช)มคณะกรรมการการบรหารและจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของกระทรวง
มหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทย ครRงท( ๖/๒๕๕๕ เม=(อวนท( ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป[นการพจารณาใหความเห4นชอบและรบทราบ
โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาคอมพวเตอรของส6วนราชการ รฐวสาหกจ และองคกรปกครองส6วนทองถ(น จ9านวน ๑๕ โครงการ
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกHายเลขาน)การฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทา9 รายงานการประช)ม มจ9านวน ๘ หนา ซ8ง( ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยสง6 ใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถก
ตองล6วงหนาแลว ไม6มกรรมการฯ แจงแกไขรายงานการประช)มฯ ตามท(น9าเสนอรบรองในท(ประช)มฯ ครRงนR
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบรองรายงานการประช)มคณะกรรมการฯ ครRงท( ๖/๒๕๕๕
ระเบียบยบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ๓ เรองเพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทอที่ ๑	เรื่องราบียบ
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกาH ยเลขาน)การฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยน9าเสนอท(ประช)มเพ=(อรบทราบ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยงนR
1) จากการประช)มคณะกรรมการฯ ครRงท( 6/2555 เม=(อวนท( 12 กรกฎาคม 2555 ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย
พจารณาโครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอร ท(มมลค6าเกน 5 ลานบาท ขององคการบรหารส6วนจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยปท)มธาน
จ9านวน ๑ โครงการ ค=อ โครงการหองสม)ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยมชวต (E-Library) งบประมาณปe 2555 วงเงน 30,000,000
บาท (สามสบลานบาทถวน) ส6วนท(เป[นอ)ปกรณคอมพวเตอร จ9านวน 23,509,300 บาท (ย(สบสามลานหา
แสนเกาพนสามรอยบาทถวน) คณะกรรมการฯ มขอสงเกตและเสนอแนะว6า ใหองคการบรหารส6วนจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย
ปท)มธาน เปล(ยนช=อ( โครงการใหส=(อความหมายว6าเป[นไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทRง E-Library และ E-Classroom และส6วนท(เป[น
อ)ปกรณอ=(น ๆ รายการภาพยนตร ๓ มต ควรมรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเพ(มเตมใหมากกว6านR ซ8(งหน6วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยปรบแกไขส6งให
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกHายเลขาน)การฯ เรยบรอยแลว
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยประช)มครRงท( 7/2555 เม=(อวนท( 27 กรกฎาคม 2555 ผู้บริหารเทคโนโลยีสแทน
หน6วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยขอชRแจงเพ(มเตม ค=อ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเปล(ยนช=(อโครงการฯ เป[นโครงการหองสม)ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยมชวต (E-Library) และศนย
การเรยนร (Knowledge Center) และรายการภาพยนต ๓ มต เป[นเน=Rอหาความรเชงวชาการไม6ใช6เพ=(อการ
บนเทง และเป[นการสรางข8Rนเพ=(อองคการบรหารส6วนจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยปท)มธานเป[นการเฉัตร์ พาะโดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยผู้บริหารเทคโนโลยีสผู้บริหารเทคโนโลยีสลตม=ออาชพ ซ8(งจะ
เสนอขอสงเกตจากคณะท9างานฯ ลงในขRนตอนการท9าสญญา ท(ประช)มไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพจารณาตามหลกเกณtและแนวทาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว เห4นชอบใหดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย9าเนนการตามโครงการดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยงกล6าวต6อไปไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย และสามารถตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารเทคโนโลยีสลการ
พจารณาไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยจากรายงานการประช)มคณะท9างานฯ จ8งเรยนท(ประช)มเพ=อ( โปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มตท-ประช;ม
รบทราบ
๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ราค์  กทม.  ๑ากลางและค์  กทม.  ๑4ณลกษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง>นฐานกระดานอัษฎา(เล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง และ
เกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ราค์  กทม.  ๑ากลางและค์  กทม.  ๑4ณลกษณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง>นฐานแท.บเล.ต (Tablet) ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย
หนัา ๑-๑๐

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณลกษณะ นั4 ฐานักระดานัอเล"กทรอนักสือกร% (Electronic Board หรอ e-Board)
ข้อความองกระทรวงมหาดไทย
ค;ณสือกรมบต
๑. ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%นอัษฎา# ยกว%า ... น(ว>
๒. เปAนกระดานทใช#เทค์  กทม.  ๑โนโลย ระบบอัษฎาน( ฟราเรด (Infrared) หรอัษฎา ระบบอัษฎาเ( ล.กโตรแมกเนต(ก
(Electromagnetic) หรอัษฎาดกว%า
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถแส่วนราชการ/หน่วยงดงผู้ว่ารลจากค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารผู้ว่ารา% นเค์  กทม.  ๑รอัษฎางฉัย และให้ความเห็ายระบบ LCD/DLP หรอัษฎาดกว%า
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน> กระดานท6าจากวส่วนราชการ/หน่วยงดท4 แข.งแรง ทนทาน และลดแส่วนราชการ/หน่วยงงส่วนราชการ/หน่วยงะท#อัษฎาน (Low Glare Screen)
๕. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถต(ดต>งได#ทง> แบบย5ดต(ดต>งฝาผู้ว่ารนง และต(ดต>งบนขาต>งทมล#อัษฎาเลอัษฎาน
๖. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#น(>วหรอัษฎาวตถ4อัษฎานในการเขยน วาดภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง หรอัษฎาค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 การท6างานต%าง ๆ ในระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารได#
๗. วตถ4ในการเขยนกระดาน (Marker) เปAนอัษฎาป4 กรณมาตรฐานมาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงร#อัษฎามกบจอัษฎารบภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงHงส่วนราชการ/หน่วยง
5 ามารถ
ท6างานแทนเมาส่วนราชการ/หน่วยง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมกบกระดานแบบมปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิส่วนราชการ/หน่วยง( มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน: (Interactive) และเชอัษฎามต%อัษฎา
แบบไร#ส่วนราชการ/หน่วยงาย
๘. การเชอัษฎามต%อัษฎากบระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารแบบไร#ส่วนราชการ/หน่วยงาย หรอัษฎาทางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎารต USB2.0 หรอัษฎาดกว%า
๙. มHอัษฎาฟตแวรค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 การท6างาน
๙.๑ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถรอัษฎางรบภาษาไทย ภาษาอัษฎางกฤษ เปAนอัษฎาย%างน#อัษฎาย
๙.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถน6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาร3ปแบบกราฟฟzก ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน(ง ว(ดโอัษฎา เส่วนราชการ/หน่วยงยง ได#
๙.๓ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถจดเก.บ ค์  กทม.  ๑น# หา บนท5กข#อัษฎามล3 ลงในระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎาร (ฮารดด(ส่วนราชการ/หน่วยงก Hด
ดวด ฯลฯ ) ในร3ปแบบข#อัษฎาค์  กทม.  ๑วาม กราฟฟzก ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน(ง ว(ดโอัษฎา เส่วนราชการ/หน่วยงยง ได#
๙.๔ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานร%วมกบโปรแกรมส่วนราชการ/หน่วยง6านกงานได# เช%น MS Office, Open Office และ
ส่วนราชการ/หน่วยงามารถบนท5กข#อัษฎามล3 ทเขยนลงรวมในไฟลเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร, ไฟลค์  กทม.  ๑6านวณ, ไฟลน6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎางานได#
๙.๕ รอัษฎางรบการเขยนด#วยลายมอัษฎาและรบเข#าเปAนตวพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงม( พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงมาตรฐานภาษาอัษฎางกฤษเปAนอัษฎาย%าง
น#อัษฎาย
๙.๖ รอัษฎางรบการแปลงลายมอัษฎาเปAนส่วนราชการ/หน่วยงต3 รทางค์  กทม.  ๑ณต( ศาส่วนราชการ/หน่วยงตรได#
๙.๗ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมกบระบบปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บต(การ Windows หรอัษฎา Linux หรอัษฎา Mac
หรอัษฎาอัษฎาน ๆ ได#
๙.๘ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงม( พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาอัษฎากทางเค์  กทม.  ๑รอัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงม( พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงได#

ราคา
- ระบบอัษฎาน( ฟราเรด (Infrared)
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๗๕ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ระบบอัษฎาน( ฟราเรด (Infrared)
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๑๐๒ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๙๐,๐๐๐ บาท
- ระบบอัษฎาเ( ล.กโตรแมกเนต(ก
(Electromagnetic)
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๙๕ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๖๐,๐๐๐ บาท

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบการจดหาทมค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ทได#ก6าหนดไว#

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณลกษณะ นั4 ฐานักระดานัอเล"กทรอนักสือกร%ข้อความนัาดเล"ก
(Mini Electronic Board หรอ Mini e-Board)
ข้อความองกระทรวงมหาดไทย
ค;ณสือกรมบต
๑. เปAนกระดานอัษฎาเ( ล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยงขนาดเล.ก ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมกบกระดานอัษฎาเ( ล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง
(Electronic Board หรอัษฎา e-Board) แบบมปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(ส่วนราชการ/หน่วยงมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน: (Interactive)
๒. มอัษฎาป4 กรณรบ/ส่วนราชการ/หน่วยงง% ส่วนราชการ/หน่วยงญญาณไร#ส่วนราชการ/หน่วยงายแบบ USB เปAนอัษฎาป4 กรณมาตรฐาน
๓. มปากกาอัษฎาเ( ล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยงเฉัย และให้ความเห็พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงาะส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบเขยน เปAนอัษฎาป4 กรณมาตรฐาน
๔. มหน#าจอัษฎา LCD หรอัษฎาดกว%า ใช#ในการแส่วนราชการ/หน่วยงดงส่วนราชการ/หน่วยงถานะต%าง ๆ
๕. ส่วนราชการ/หน่วยงง% ส่วนราชการ/หน่วยงญญาณผู้ว่ารา% นระบบค์  กทม.  ๑ลนว(ทย4 (Wireless) ได#
๖. รอัษฎางรบระบบปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(บต(การ Windows หรอัษฎา Linux หรอัษฎา Mac ได#

ราคา
ราค์  กทม.  ๑าไม%เก(น ๑๕,๐๐๐ บาท

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบการจดหาทมค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ทได#ก6าหนดไว#

หนัา ๑-๑๑

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณลกษณะ นั4 ฐานัแท"บเล"ต (Tablet)
ข้อความองกระทรวงมหาดไทย
ค;ณสือกรมบต
๑. เครองแท"บเล"ต ข้อความนัาด ๓๒ GB แบบท- ๑
- มหน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ทมค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยงญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%นอัษฎา# ยกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หรอัษฎาดกว%า
- มหน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหลก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB
- มหน%วยจดเก.บข#อัษฎามล3 (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๓๒ GB
- ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว
- อัษฎาป4 กรณน6าเข#าข#อัษฎามล3 และอัษฎาป4 กรณค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 แบบต(ดต>งภายในตวเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง (Built-in) ระบบรบข#อัษฎามล3 แบบ
ส่วนราชการ/หน่วยงมผู้ว่ารส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
- มอัษฎาป4 กรณการเชอัษฎามต%อัษฎาแบบ USB
- มแบตเตอัษฎารชน(ด Lithium Polymer ทส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ตอัษฎา% เนอัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎารได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖
ชวโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานกบระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
- มกล#อัษฎางถ%ายร3ปท>งด#านหน#าและด#านหลง
- ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
๒. เครองแท"บเล"ต ข้อความนัาด ๓๒ GB แบบท- ๒
- มหน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ทมค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยงญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%นอัษฎา# ยกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หรอัษฎาดกว%า
- มหน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหลก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB
- มหน%วยจดเก.บข#อัษฎามล3 (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๓๒ GB
- ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว
- อัษฎาป4 กรณน6าเข#าข#อัษฎามล3 และอัษฎาป4 กรณค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 แบบต(ดต>งภายในตวเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง (Built-in) ระบบรบข#อัษฎามล3 แบบ
ส่วนราชการ/หน่วยงมผู้ว่ารส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
- มอัษฎาป4 กรณการเชอัษฎามต%อัษฎาแบบ USB
- มแบตเตอัษฎารชน(ด Lithium Polymer ทส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ตอัษฎา% เนอัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎารได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖
ชวโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานกบระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
- มกล#อัษฎางถ%ายร3ปท>งด#านหน#าและด#านหลง
- ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หรอัษฎาดกว%า
๓. เครองแท"บเล"ต ข้อความนัาด ๖๔ GB แบบท- ๑
- มหน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ทมค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยงญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%นอัษฎา# ยกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หรอัษฎาดกว%า
- มหน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหลก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB
- มหน%วยจดเก.บข#อัษฎามล3 (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๖๔ GB
- ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว
- อัษฎาป4 กรณน6าเข#าข#อัษฎามล3 และอัษฎาป4 กรณค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 แบบต(ดต>งภายในตวเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง (Built-in) ระบบรบข#อัษฎามล3 แบบ
ส่วนราชการ/หน่วยงมผู้ว่ารส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
- มอัษฎาป4 กรณการเชอัษฎามต%อัษฎาแบบ USB
- มแบตเตอัษฎารชน(ด Lithium Polymer ทส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ตอัษฎา% เนอัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎารได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖
ชวโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานกบระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
- มกล#อัษฎางถ%ายร3ปท>งด#านหน#าและด#านหลง
- ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth

หนัา ๑-๑๒

ราคา
๑๙,๕๐๐ บาท

๒๓,๕๐๐ บาท

๒๒,๕๐๐ บาท

ค;ณสือกรมบต
๔. เครองแท"บเล"ต ข้อความนัาด ๖๔ GB แบบท- ๒
- มหน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ทมค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยงญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หรอัษฎาดกว%า
- มหน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหลก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB
- มหน%วยจดเก.บข#อัษฎามล3 (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๖๔ GB
- ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว
- อัษฎาป4 กรณน6าเข#าข#อัษฎามล3 และอัษฎาป4 กรณค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 แบบต(ดต>งภายในตวเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง (Built-in) ระบบรบข#อัษฎามล3 แบบ
ส่วนราชการ/หน่วยงมผู้ว่ารส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
- มอัษฎาป4 กรณการเชอัษฎามต%อัษฎาแบบ USB
- มแบตเตอัษฎารชน(ด Lithium Polymer ทส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ตอัษฎา% เนอัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎารได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖
ชวโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานกบระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
- มกล#อัษฎางถ%ายร3ปท>งด#านหน#าและด#านหลง
- ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หรอัษฎาดกว%า

ราคา
๒๖,๕๐๐ บาท

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบการจดหาทมค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ทได#ก6าหนดไว#

จ5งเรยนทประช4มเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงจ( ารณา
มตท-ประช;ม
เห.นชอัษฎาบ
๓.๑ ร#บียบที่ ๑	เรื่องราบียบโครงการจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진#ดหาระบียบบียบคอมพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทวเติอร3ที่ ๑	เรื่องมมลคาไมเกน ๕ ลานบียบาที่ ๑	เรื่อง ข้าปรอง4วน
ราชุมꛐஇการและร#ฐว4าหกจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진 ติามหล#กเกณ63ข้าปรองคณะกรรมการฯ ในการประชุมꛐஇมคร#(งที่ ๑	เรื่อง ๑/๒๕๔๘ :;งคณะที่ ๑	เรื่อง<า
งานฯ ไดพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาติรวจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진4อบียบแลว ในการประชุมꛐஇมฯ คร#ง( ที่ ๑	เรื่อง 7/๒๕๕๕ เมอว#นที่ ๑	เรื่อง 27 กรกฎาคม ๒๕๕๕
จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน 15 โครงการ คอ
4<าน#กงานปล#ดกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๒ โครงการ
1. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาคร)ภณtคอมพวเตอรเพ=(อเพ(มประสทธภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตงานของ
ส9านกกฎหมาย งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 396,800 บาท (สามแสนเกาหม=(นหกพนแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรอยบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ไม6มขอสงเกตใหหน6วยงานน9าไปพจารณา จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
2. โครงการเพ(มประสทธภาพการประเมนผู้บริหารเทคโนโลยีสลการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตราชการของขาราชการ สป.
ของกองการเจาหนาท( งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ไม6มขอสงเกตใหหน6วยงานน9าไปพจารณา จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
กรมโยธาธการและผ#งเมอง จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๑. โครงการ
3. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอร และอ)ปกรณเทคโนโลยท(มประสทธภาพและเพยง
พอต6อความตองการเพ=อ( ใชในการท9างาน (เพ(มเตม ครRงท( ๔) งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 64,800 บาท (หกหม=น(
ส(พนแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรอยบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณtและ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตใหหน6วยงานปรบแกไขรายการกรณไม6มราคาตามเกณtมาตรฐาน ค=อ รายการ
เคร=(องคอมพวเตอรพกพา หนาจอสมผู้บริหารเทคโนโลยีสส (Tablet) Apple ร)น6 New ipad มราคาสง ซ8(งในปKจจ)บนราคาอ)ปกรณ
IT ลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยลงเร=(อย ๆ โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยประธานฯ (นายกฤษ มนทรานนท) ขอมตในท(ประช)มก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเกณtราคากลางและ
ค)ณลกษณะพ=นR ฐาน Tablet ไว ค=อ
หนัา ๑-๑๓

ล0าดบ หนัวยจดเก"บ
รองรบระบบเชอมตอ
ราคา (รวม VAT)
1
32 GB
Wi-Fi
19,500
2
32 GB
Wi-Fi และ 3G/EDEGE-GPRS
23,500
3
64 GB
Wi-Fi
22,500
4
64 GB
Wi-Fi และ 3G/EDEGE-GPRS
26,500
หมายเหติ : อ)ปกรณประกอบ เช6น ฟ}ลมกนรอย ซองหนง ใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยอย6ในส6วนท(เป[นอ)ปกรณอ=(น
จ8งเรยนท(ประช)มเพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบและพจารณา
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบโครงการฯ และเห4นชอบเกณtฯ Tablet
กรมที่ ๑	เรื่องดน จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๔ โครงการ
4. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาเคร=(องคอมพวเตอรแม6ข6ายระบบสารบรรณอเล4กทรอนกส ของส9านก
เทคโนโลยสารสนเทศ งบประมาณปe 2556 วงเงน 4,480,500 บาท (ส(ลานส(แสนแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหม=(นหารอยบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณtและ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ประธานคณะท9างานฯ (นายกฤษ มนทรานนท) มขอสงเกตรายการกรณไม6มราคาตามเกณt
มาตรฐานของอ)ปกรณคอมพวเตอร และซอฟทแวร ซ8(งท(ผู้บริหารเทคโนโลยีส6านมาคณะกรรมการฯ เคยอน)มตไปแลว จะถ=อเป[น
แนวทางในการพจารณาไม6ใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาในราคาท(แพงกว6าท(เคยอน)มตไปแลว และขอมตท(ประช)มคณะท9างานฯ ให
ก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยคา6 ใชจ6ายท(จดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยวา6 เป[นอ)ปกรณอ=(น ๆ ค=อ
๑. ค6าใชจ6ายในการตดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตRงฮารดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแวร/ซอฟตแวร และการถ6ายโอนขอมล
๒. ค6าใชจ6ายในการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมก•กอบรม
๓. ค6าใชจ6ายในการตรวจสอบความถกตองของขอมล และประเมนประสทธภาพการ
ท9างานร6วมกนของระบบหลงปรบเปล(ยนฮารดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแวร/ซอฟทแวร
จ8งเรยนท(ประช)มเพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบและพจารณา
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบโครงการฯ และเห4นชอบการก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยค6าใชจ6ายใหเป[นอ)ปกรณอ=(น ๆ
5. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาเคร=อ( งพมพคอมพวเตอร (Printer) ใหส9านกงานท(ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยนส6วนภมภาค
ของกองแผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 1,972,000 บาท (หน8(งลานเกาแสนเจ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหม=(นสองพนบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณtและ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ไม6มขอสงเกตใหหน6วยงานน9าไปพจารณา จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=อ( โปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
6. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาเคร=(องไมโครคอมพวเตอรพรอมอ)ปกรณ เพ=(อการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท9าและจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเก4บ
ขอมลต6าง ๆ และใหเจาหนาท(ในฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกHายอ9านวยการใชศ8กษาคนควาขอมลประกอบการท9างาน ของส9านกจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยการ
ท(ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยนของรฐ งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 169,600 บาท (หน8(งแสนหกหม=(นเกาพนหกรอยบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ไม6มขอสงเกตใหหน6วยงานน9าไปพจารณา จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
7. โครงการเสรมสรางสมรรถนะผู้บริหารเทคโนโลยีสบรหารส9านกจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยการท(ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยนของรฐดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยวยคอมพวเตอร แท4บเล4ต
(Tablet Computer) ของส9านกจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยการท(ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยนของรฐ งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 94,095.80 บาท (เกาหม=น( ส(พนเกาสบ
หาบาทแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยสบสตางค)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณtและแนวทาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตว6าราคาในรายการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหามจ)ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทศนยม ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเหม=อนว6าไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยา9 เนนการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาไปแลว และไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยขอสร)ปว6าหน6วย
งานราชการใชเกณtราคากลางของกระทรวง ICT เป[นราคาท(รวม VAT แลว ส6วนของหน6วยงานรฐวสาหกจจะไม6รวม VAT
หนัา ๑-๑๔

เน=(องจากขอค=นภาษไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย คณะท9างานฯ มมตท(ประช)มครRงท( ๗/๒๕๕๕ เม=(อวนท( ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยงนR “เม=(อ
รฐวสาหกจใชเกณtฯ ของกระทรวง ICT ใหใชราคาตามประกาศฯ ค=อรวม VAT แลว ส6วนราคาในการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาจรง
(ไม6รวม VAT) ใหเป[นเร=(องภายในของรฐวสาหกจเอง” จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
การไฟฟCา4วนภูมิภาค จำนวนมภูมิภาค จำนวนาค จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๓ โครงการ
8. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาเคร=(องพมพ Multifunction แบบ Inkjet ขนาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย A3 งบประมาณ
ปe ๒๕๕๕ วงเงน 15,420.56 บาท (หน8(งหม=(นหาพนส(รอยย(สบบาทหาสบหกสตางค)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ไม6มขอสงเกตใหหน6วยงานน9าไปพจารณา จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
9. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาเคร=(องพมพชนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย Laser ขนาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย A4 ทดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแทนเคร=อ( งเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยม ส9าหรบใช
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตงานของแผู้บริหารเทคโนโลยีสนกบรการลกคาและการตลาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย การไฟฟFาส6วนภมภาคสาขาอ9าเภอปากพะยน งบประมาณปe
๒๕๕๕ วงเงน 5,224.30 บาท (หาพนสองรอยย(สบส(บาทสามสบสตางค)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ไม6มขอสงเกตใหหน6วยงานน9าไปพจารณา จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
10. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาเคร=(องพมพ Multifunction ชนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย Laser ส ขนาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย A4 ทดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแทน
เคร=(องเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยม ส9าหรบใชปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตงานของธ)รการประจ9ากองควบค)มและบ9าร)งรกษา การไฟฟFาส6วนภมภาค เขต ๓
(ภาคใต) จ.ยะลา
งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 18,598.13 บาท (หน8(งหม=(นแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพนหารอยเกาสบแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยบาทสบสามสตางค)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ไม6มขอสงเกตใหหน6วยงานน9าไปพจารณา จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
การประปา4วนภูมิภาค จำนวนมภูมิภาค จำนวนาค จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๔ โครงการ
11. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยซ=Rอคร)ภณtคอมพวเตอรและอ)ปกรณต6อพ6วง การประปาส6วนภมภาค
(กปภ.ข.7) งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 141,500 บาท (หน8(งแสนส(หม=(นหน8(งพนหารอยบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณtและ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตรายการกรณไม6มราคาตามเกณtมาตรฐาน รายการเคร=(องคอมพวเตอร PC เป[น
เคร=(องแม6ข6าย อาจจะไม6สามารถรองรบการประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสลจากเคร=(องคอมพวเตอรเสม=อนจรงทRง ๖ ช)ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย พรอมกนไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย ขอ
ใหการประปาส6วนภมภาคทบทวนใหดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย และจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท9าแผู้บริหารเทคโนโลยีสนผู้บริหารเทคโนโลยีสงการเช=(อมโยงอ)ปกรณเพ(มเตม ซ8(ง กปภ. ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทบทวนแลว
โครงการนRเป[นการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท9า Pilot Project ท( กปภ.ข.๗ หากไม6สามารถรองรบการใชงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย ก4จะไม6ขยายผู้บริหารเทคโนโลยีสลต6อ และ
ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยส6งแผู้บริหารเทคโนโลยีสนผู้บริหารเทคโนโลยีสงการเช=(อมโยงอ)ปกรณเพ(มเตมใหฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกHายเลขาน)การฯ แลว จ8งเรยนท(ประช)มเพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
12. โครงการน9าร6องพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาการใช GIS เพ=(อการเฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกFาระวงขอมลนR9าสญเสย (DMA) ณ
กปภ.สาขาอ6ทอง งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 4,794,400 บาท (ส(ลานเจ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแสนเกาหม=(นส(พนส(รอยบาท
ถวน) ส6วนท(เป[นอ)ปกรณคอมพวเตอร จ9านวนเงน 2,105,000 บาท (สองลานหน8(งแสนหาพนบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตใหหน6วยงานปรบแกไขรายการกรณไม6มราคาตามเกณtมาตรฐาน ค=อ ค6า
พฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาระบบงานใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท9ารายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย Man/Day, Man/Month เพ(มเตม ซ8(งหน6วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยส6งใหฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกาH ยเลขาน)
การฯ แลว ตามรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท(เสนอในท(ประช)มฯ จ8งเรยนท(ประช)มเพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อความอสือกรงเกตและข้อความอเสือกรนัอแนัะข้อความองคณะกรรมการ
หน#า ๑-๑๕

กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลเอัษฎาก ดร.ว(ชต( ส่วนราชการ/หน่วยงาทรานนท) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า โค์  กทม.  ๑รงการ
น6าร%อัษฎาง หมายค์  กทม.  ๑วามว%าจะมโค์  กทม.  ๑รงการใหญ%ตามมาหรอัษฎาอัษฎายา% งไร เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะว%า GIS ท6ากนมานานแล#ว
ผู้ว่าร3#แทนการประปาส่วนราชการ/หน่วยงว% นภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑ช>แจงว%า โค์  กทม.  ๑รงการน>เปAนการน6าเอัษฎาาข#อัษฎาม3ลผู้ว่าร3#ใช#น>6า
และปร(มาณน>6ามาเชอัษฎามโยงเข#ากบ GIS
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยงว4 รรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#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 มนทรานนท) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า ค์  กทม.  ๑า% จ#างพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนา
ระบบงาน ไม%ได#เปรยบเทยบรายละเอัษฎายดขอัษฎาง Man/Day, Man/Month จ6านวน ๓ บร(ษท
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยงว4 รรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า โค์  กทม.  ๑รงการน>
ก>6าก5ง เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะถ#าค์  กทม.  ๑3ณ VAT จะเข#าวาระเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา ถ#าไม%รวม VAT จะเข#าวาระเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาทราบ
ผู้ว่าร3#แทนการประปานค์  กทม.  ๑รหลวงให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จได#รบการยกเว#นภาษ ดง
น>น จ5งย5ดตามทจ%ายจร(ง
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายยศวร ส่วนราชการ/หน่วยงาร(วงศจนทร) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า ค์  กทม.  ๑า% จ#างพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนา
ระบบงานไม%นา% จะท6างาน ๕ เดอัษฎานเต.มท4กต6าแหน%งตามทเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎามา
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
ใหเปล(ยนช=(อโครงการเป[น “โครงการพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาการใช GIS เพ=(อการเฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกFาระวงขอมลนR9าสญเสย
(DMA) ณ กปภ.สาขาอ6ทอง” และไปศ8กษาและปรบแกไขตามขอสงเกตของคณะกรรมการฯ
13. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยซ=Rอเคร=(องคอมพวเตอรและอ)ปกรณต6อพ6วงโครงการระบบสารสนเทศ
ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยานผู้บริหารเทคโนโลยีสใชนR9า (CIS) ระยะท( ๑ ของกองคอมพวเตอรและเคร=อข6าย งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 2,617,000
บาท (สองลานหกแสนหน8(งหม=(นเจ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพนบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตใหหน6วยงานปรบแกไขรายการกรณไม6มราคาตามเกณtมาตรฐาน รายการ
Network L2 Switch ขนาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย 24 Port แบบท( ๒ ใหเปรยบเทยบราคาท(ใกลเคยงกน ซ8(งหน6วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยส6งให
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกHายเลขาน)การฯ แลว ตามรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท(เสนอในท(ประช)มฯ จ8งเรยนท(ประช)มเพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
14. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยซ=RอซอฟทแวรลขสทธUเพ(มเตม กปภ. งบประมาณปe 2555 วงเงน
1,131,892 บาท (หน8(งลานหน8(งแสนสามหม=(นหน8(งพนแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรอยเกาสบสองบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว ไม6มขอสงเกตใหหน6วยงานน9าไปพจารณา จ8งเรยนท(ประช)มฯ เพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ
การไฟฟCานครหลวง จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๑ โครงการ
15. โครงจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาแท4บเล4ต (Tablet) ส9าหรบคณะกรรมการการไฟฟFานครหลวง งบ
ประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 413,700 บาท (ส(แสนหน8(งหม=(นสามพนเจ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรอยบาทถวน) ส6วนท(ประเป[นอ)ปกรณ
คอมพวเตอร จ9านวนเงน 343,000 บาท (สามแสนส(หม=(นสามพนบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตใหหน6วยงานปรบแกไขรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรายการกรณไม6มราคาตามเกณt
มาตรฐาน รายการแท4บเล4ต (Tablet) โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยใหแยกค6าฟ}ลมกนรอย และซองหนง ไปอย6ในส6วนท(เป[นอ)ปกรณอ=(น ๆ
ซ8(งหน6วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยส6งใหฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกาH ยเลขาน)การฯ แลว ตามรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเสนอในท(ประช)มฯ จ8งเรยนท(ประช)มเพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย
ทราบ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
รบทราบ

หน#า ๑-๑๖

ระเบียบยบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ๔ เรองเพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทอพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณา
๔.๑ พื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาและใหความเหEนชุมꛐஇอบียบโครงการจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ด# หาระบียบบียบคอมพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทวเติอร3ที่ ๑	เรื่องมมลคาเกน ๕
ลานบียบาที่ ๑	เรื่อง ข้าปรอง4วนราชุมꛐஇการ และร#ฐว4าหกจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진 รวม 5 โครงการ คอ
กรมที่ ๑	เรื่องดน จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๑ โครงการ
16. โครงการพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาระบบบรการขอมลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยานรงวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยและท9าแผู้บริหารเทคโนโลยีสนท( ของส9านกเทคโนโลย
สารสนเทศ งบประมาณปe 2556 วงเงน 22,504,000 บาท (ย(สบสองลานหาแสนส(พนบาทถวน) ส6วนท(เป[น
อ)ปกรณคอมพวเตอร จ9านวนเงน 21,130,000 บาท (ย(สบเอ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยลานหน8(งแสนสามหม=(นบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตใหหน6วยงานปรบแกไขรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรายการกรณไม6มราคาตามเกณt
มาตรฐาน รายการ 12.1 การพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นา Application ระบบงาน ใหเพ(มรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเหต)ผู้บริหารเทคโนโลยีสลความจ9าเป[นท(ตอง
ก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยบของบ)คลากรในการพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาระบบงานเป[นระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยบ ๕ (ยากสงส)ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย) และรายการท( 12.2 การฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมก•กอบรม
ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยานเทคนค ใหไปอย6ในส6วนท(เป[นอ)ปกรณอ=(น ๆ จ8งเรยนท(ประช)มเพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพจารณา
ข้อความอสือกรงเกตและข้อความอเสือกรนัอแนัะข้อความองคณะกรรมการ
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายกฤษ มนทรานนท) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า ใช#ทปร5กษาไทย
หรอัษฎาตา% งประเทศ แล#วท6าไมต#อัษฎางใช#ระดบบ4ค์  กทม.  ๑ลากรในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาระบบงานเปAนระดบยากส่วนราชการ/หน่วยง3งส่วนราชการ/หน่วยง4ด
ผู้ว่าร3#แทนกรมทด(นช>แจงว%า จากประส่วนราชการ/หน่วยงบการณขอัษฎางกรมทด(น ท4กบร(ษททไม%เก%งถ3ก
ปรบหมดแล#ว แม#ก6าหนด TOR ไว#ส่วนราชการ/หน่วยง3งมาก จ5งก6าหนดเปAนระดบยากส่วนราชการ/หน่วยง3งส่วนราชการ/หน่วยง4ด ในส่วนราชการ/หน่วยง%วน Quality Control H5งเปAร
Tester ก.ใช#ระดบค์  กทม.  ๑วามยากแค์  กทม.  ๑ร% ะดบ ๑ เท%าน>น
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง( งศ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยง4วรรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#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%วยงานยงไม%ม
Requirement ทชดเจน หากหน%วยงานเขยนให#ชดเจนว%าแบบรายงานมกแบบ ม function อัษฎายา% งไร แล#วจ5ง
ว(เค์  กทม.  ๑ราะหอัษฎาอัษฎากมาเปAน Man/Month ได#
ผู้ว่ารแ3# ทนกรมทด(นช>แจงว%า ระบบงานค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาจดท6าฐานข#อัษฎามล3 หม4ดหลกฐานแผู้ว่ารนท
เร(มใช#งานต>งแต% พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง.ศ.๒๕๔๐ และได#พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาโอัษฎานย#ายข#อัษฎามล3 ไปยงเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง Server เค์  กทม.  ๑รอัษฎางใหม%เมอัษฎาปŽ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง.ศ.๒๕๔๗ โดยจดเก.บ
ข#อัษฎามล3 ร3ปแปลงทด(น ข#อัษฎามล3 ด#านค์  กทม.  ๑า6 นวณรงวดและท6าแผู้ว่ารนท ข#อัษฎามล3 เส่วนราชการ/หน่วยงน# โค์  กทม.  ๑รงงานหม4ดหลกฐานแผู้ว่ารนท และหม4ดดาวเทยม ฯลฯ
H5งให#บร(การกบหน%วยงานภายนอัษฎากกรมทด(นรวมท>งประชาชนทวไปด#วย โดยให#บร(การในลกษณะ Web Map Service กบ
ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงถา% ยดาวเทยมขอัษฎาง Google Map จ5งมค์  กทม.  ๑วามจ6าเปAนจะต#อัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาระบบ Web Map Service ทมประส่วนราชการ/หน่วยงท( :(ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงยงข5
( น>
เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาตอัษฎาบส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎางค์  กทม.  ๑วามต#อัษฎางการใช#ขอัษฎา# มล3 ขอัษฎางหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยงงกดกรมทด(น หน%วยงานภายนอัษฎาก และประชาชนทวไป
กรรมการผู้ว่ารท3# รงค์  กทม.  ๑ณ
4 ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง( งศ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยงว4 รรณ) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า ขอัษฎา
ให#ขยายค์  กทม.  ๑วามค์  กทม.  ๑า% พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนาระบบงาน ให#จดท6ารายละเอัษฎายด Man/Day, Man/Month เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงมเต(
( ม เช%น ระดบ Programmer
มหวหน#า ๑ ค์  กทม.  ๑น ค์  กทม.  ๑า% จ#างเท%าไร และล3กน#อัษฎาง ๓ ค์  กทม.  ๑น ค์  กทม.  ๑า% จ#างเท%าไร จะชดเจนกว%าค์  กทม.  ๑า% จ#างค์  กทม.  ๑นละส่วนราชการ/หน่วยงามแส่วนราชการ/หน่วยงนกว%าต%อัษฎาเดอัษฎาน
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (รศ.ดร.:นารกษ :ระมนค์  กทม.  ๑ง) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา
แนะว%า ค์  กทม.  ๑วรท6า Feasibility Study ก%อัษฎาน
ผู้ว่าร3#แทนกรมทด(นช>แจงว%า ไม%ได#ท6า Feasibility Study เนอัษฎางจากมอัษฎาย3%แล#ว และ
ประส่วนราชการ/หน่วยงบค์  กทม.  ๑วามส่วนราชการ/หน่วยง6าเร.จ
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
ใหศ8กษาและปรบแกไขตามขอสงเกตของคณะกรรมการฯ
การประปา4วนภูมิภาค จำนวนมภูมิภาค จำนวนาค จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๒ โครงการ
17. โครงการพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาระบบตดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตามและวเคราะหขอมลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยานการผู้บริหารเทคโนโลยีสลตจ6ายนR9า งบประมาณ
ปe ๒๕๕๕ วงเงน 20,000,000 บาท (ย(สบลานบาทถวน) ส6วนท(เป[นอ)ปกรณคอมพวเตอร จ9านวน
๑๐,๘๙๓,๐๐๐ (สบลานแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแสนเกาหม=(นสามพนบาทถวน)
หน#า ๑-๑๗

คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณtและ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตใหหน6วยงานปรบแกไขรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรายการกรณไม6มราคาตามเกณtมาตรฐาน รายการท(
๔ เคร=อ( งส9ารองไฟฟFา ใหตรวจสอบว6ามก9าลงไฟฟFาก( KVA และก(วตต สามารถใชงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยกบระบบไฟฟFาแบบก(เฟส
สามารถส9ารองไฟฟFาท( Full Load ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยก(นาท เน=อ( งจากตามเกณtฯ ของกระทรวง ICT ของปe 2555 ขอ 54 เกณt
ราคากลางของเคร=อ( งส9ารองไฟฟFา ขนาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย 10 KVA (ระบบไฟฟFา ๓ เฟส) สามารถส9ารองไฟฟFาท( Full Load ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไม6นอย
กว6า ๘ นาท หากค)ณลกษณะพ=นR ฐานเท6ากบเกณtของกระทรวง ICT ใหยายรายการท( ๔ ไปอย6ในราคาตรงตามเกณtฯ
และรายการท( ๙ ค6าพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาระบบ ใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทา9 รายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย Man/Day, Man/Month ซ8ง( หน6วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยปรบแกไขส6งใหฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกาH ย
เลขาน)การฯ แลว ตามรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเสนอในท(ประช)ม จ8งเรยนท(ประช)มเพ=อ( โปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพจารณา
ข้อความอสือกรงเกตและข้อความอเสือกรนัอแนัะข้อความองคณะกรรมการ
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลเอัษฎาก ดร.ว(ชต( ส่วนราชการ/หน่วยงาทรานนท) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า ด3ราย
ละเอัษฎายดแล#วเปAน War Room ไม%ใช% Application Software ขอัษฎาให#เปลยนชอัษฎาโค์  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 ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยงว4 รรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มแค์  กทม.  ๑%
Video Wall ไม%จ6าเปAนต#อัษฎางใช# Controller ราค์  กทม.  ๑าส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎางล#านกว%า
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
ใหศ8กษาและปรบแกไขตามขอสงเกตของคณะกรรมการฯ
18. โครงการเพ(มประสทธภาพเคร=อข6าย งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน
91,769,000 บาท (เกาสบเอ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยลานเจ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแสนหกหม=(นเกาพนบาทถวน) ส6วนท(เป[นอ)ปกรณคอมพวเตอร จ9านวน
๘๐,๒๐๘,๑๐๐ บาท (แปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยสบลานสองแสนแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพนหน8(งรอยบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตใหหน6วยงานปรบแกไขรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทก) รายการกรณไม6มราคาตามเกณt
มาตรฐาน จ9านวน 16 รายการ ใหเป[นราคาท(รวม VAT ซ8(งหน6วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยปรบแกไขส6งใหฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกHายเลขาน)การฯ แลว
ตามรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเสนอในท(ประช)ม จ8งเรยนท(ประช)มเพ=(อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพจารณา
ผู้ว่าร3#แทนการประปาส่วนราชการ/หน่วยงว% นภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑ช>แจงว%า โค์  กทม.  ๑รงการน>เปAนระบบเค์  กทม.  ๑รอัษฎาข%ายระยะใกล#
เชอัษฎามโยงระหว%างอัษฎาาค์  กทม.  ๑ารแบบ Backbone Gigabit ส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบเค์  กทม.  ๑รอัษฎาข%ายขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย และเค์  กทม.  ๑รอัษฎาข%าย GIN
ก.ยงใช#งานอัษฎาย3%
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
เห4นชอบ
การไฟฟCานครหลวง จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๑ โครงการ
19. โครงการพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นา MEA's Cloud Computing งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน
55,085,000 บาท (หาสบหาลานแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหม=น( หาพนบาทถวน) ส6วนท(เป[นอ)ปกรณคอมพวเตอร จ9านวน
52,135,000 บาท (หาสบสองลานหน8ง( แสนสามหม=(นหาพนบาทถวน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเอกสาร และพจารณาตามหลกเกณt
และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตแลว มขอสงเกตใหหน6วยงานเพ(มรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยโครงการ และปรบแกไขราคาในรายการกรณ
ไม6มราคาตามเกณtมาตรฐานท)กรายการกรณไม6มราคาตามเกณtมาตรฐาน ใหเป[นราคาท(ไม6ขดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแยงกน ซ8(ง
หน6วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยปรบแกไขส6งใหฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกาH ยเลขาน)การฯ แลว ตามรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเสนอในท(ประช)ม จ8งเรยนท(ประช)มเพ=อ(
โปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพจารณา
ผู้ว่าร3#แทนการไฟฟZานค์  กทม.  ๑รหลวงช>แจงว%า เปAน BYOD (Bring Your Own Device)
รอัษฎางรบการใช#งานภายในร%วมกน ลดท4กอัษฎาย%างในอัษฎานาค์  กทม.  ๑ต ลดค์  กทม.  ๑า% ใช#จา% ยในการH>อัษฎา Server ได#จร(ง ๆ เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะท4กค์  กทม.  ๑รง> ท
มโค์  กทม.  ๑รงการอัษฎาะไรก.ตาม จะมการจดH>อัษฎา Server แล#วใช#งานแค์  กทม.  ๑%ร#อัษฎายละ ๘๐ เท%าน>น ระบบงานทจะน6าเข#าใช#ใน
ระบบ Cloud Computing ประกอัษฎาบด#วย ระบบบร(หารจดการงานโรงพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงยาบาล ระบบค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มไฟฟZาส่วนราชการ/หน่วยงา:ารณะ
ระบบงาน Digital Media Solution ส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบถ%ายทอัษฎาดส่วนราชการ/หน่วยงญญาณระบบโทรทศนวงจรปzดส่วนราชการ/หน่วยง6านกงานใหญ%ไปยงการ
ไฟฟZานค์  กทม.  ๑รหลวงเขต ระบบงานศ3นยกลางค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มและปZอัษฎางกนไวรส่วนราชการ/หน่วยง ระบบงาน MEAISO ระบบงาน CRM ระบบ
บร(หารฐานข#อัษฎาม3ลล3กค์  กทม.  ๑า# ระบบงานบร(หารจดการข#อัษฎาม3ลส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบผู้ว่าร3#ใช#ไฟฟZา ระบบบร(หารจดการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลงงานในอัษฎาาค์  กทม.  ๑าร
และระบบงานภายในการไฟฟZานค์  กทม.  ๑รหลวงทอัษฎา4ปกรณค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารจะหมดอัษฎาาย4การใช#งาน
หนัา ๑-๑๘

ข้อความอสือกรงเกตและข้อความอเสือกรนัอแนัะข้อความองคณะกรรมการ
ประ:านฯ (นายประชา เตรตน) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า น%าจะท6า
Cloud ขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย โดยแบ%งกล4%มเปAน Cloud ขอัษฎางรฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ ๑ กล4ม% และ Cloud ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วน
ราชการ ๑ กล4%ม ต%อัษฎาไปจ5งเชอัษฎามโยง Cloud แต%ละกล4%ม เข#าด#วยกน
กรรมการผู้ว่ารท3# รงค์  กทม.  ๑ณ
4 ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง( งศ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยงว4 รรณ) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า
น%าจะทดลอัษฎางใช# Cloud ขอัษฎางการไฟฟZานค์  กทม.  ๑รหลวงก%อัษฎาน ถ#าส่วนราชการ/หน่วยง6าเร.จแล#วค์  กทม.  ๑%อัษฎายขยายผู้ว่ารลไปหน%วยงานอัษฎาน ไม%ใช%ทก4 หน%วย
งานต%างค์  กทม.  ๑นต%างท6า Cloud
กรรมการผู้ว่ารท3# รงค์  กทม.  ๑ณ
4 ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายยศวร ส่วนราชการ/หน่วยงาร(วงศจนทร) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะ
ว%า ถ#าฮารดแวรและHอัษฎาฟตแวรขอัษฎางแต%ละ Cloud เข#ากนไม%ได# ก.อัษฎาาจจะเชอัษฎามแต%ละ Cloud เข#าหากนไม%ได#
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
เห4นชอบ
การประปานครหลวง จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๑ โครงการ
20. โครงการปรบปร)งประสทธภาพระบบฐานขอมลของระบบขอมลผู้บริหารเทคโนโลยีสใชนR9า (CIS)
งบประมาณปe 2555 วงเงน 32,000,000 บาท (สามสบสองลานบาทถวน)
ค์  กทม.  ๑ณะท6างานฯ ได#ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบรายละเอัษฎายดเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงจ( ารณาตามหลกเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้
และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิบ( ต(แล#ว มข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตให#หน%วยงานปรบแก#ไขรายละเอัษฎายดโค์  กทม.  ๑รงการฯ H5งหน%วยงานได#ปรบแก#ไขส่วนราชการ/หน่วยงง% ให#
ฝ•ายเลขาน4การฯ แล#ว ตามรายละเอัษฎายดเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาในทประช4ม จ5งเรยนทประช4มเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงจ( ารณา
ผู้ว่าร3#แทนการประปานค์  กทม.  ๑รหลวงช>แจงว%า ระบบเด(มเปAน Cluster ประกอัษฎาบด#วย
เค์  กทม.  ๑รอัษฎาง ๓ เค์  กทม.  ๑รอัษฎาง ค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑4มด#วย Oracle RAC H5งม bug H5งท6าให# Server หย4ดท6างานเปAนระยะ ๆ จ5งขอัษฎาเปลยน
Server เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาแก#ไขปTญหาน> เมอัษฎาก%อัษฎานH>อัษฎาล(ขส่วนราชการ/หน่วยงท( :(‘แบบ User เมอัษฎาเปลยนฮารดแวรก.ตอัษฎา# งH>อัษฎาใหม% ปTจจ4บนH>อัษฎาแบบ
per CPU และค์  กทม.  ๑ด( ตาม Core ถ#าม ๘ core ก.ค์  กทม.  ๑ณ
3 ๘ H5งการประปานค์  กทม.  ๑รหลวงได#ตอัษฎา% รอัษฎางเนอัษฎางจากงบประมาณไม%
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎา
ข้อความอสือกรงเกตและข้อความอเสือกรนัอแนัะข้อความองคณะกรรมการ
กรรมการผู้ว่าร3#ทรงค์  กทม.  ๑4ณว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยงว4 รรณ) ให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะ
ว%า ค์  กทม.  ๑4#มหรอัษฎาไม%ทจะH>อัษฎา Oracle H5งค์  กทม.  ๑า% ล(ขส่วนราชการ/หน่วยง(ท:(‘แพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงมาก หาก Database ไม%HบH#อัษฎาน จะใช#Hอัษฎาฟตแวรตวอัษฎานได#หรอัษฎา
ไม% อัษฎายา% งบางหน%วยงานก.ใช# Foxpro เขยนได#
ผู้ว่าร3#แทนกรมทด(นให#ข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า กรมทด(นเค์  กทม.  ๑ยใช# Database
ขอัษฎาง Open Source แล#วระบบใช#งานไม%ได# จ5งเล(กใช#
กรรมการผู้ว่ารท3# รงค์  กทม.  ๑ณ
4 ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (นายยศวร ส่วนราชการ/หน่วยงาร(วงศจนทร) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า Open Source หาค์  กทม.  ๑น
เก%งมาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนายาก แต%บางอัษฎายา% งไม%จา6 เปAนต#อัษฎางใช# Commercial License H5งมราค์  กทม.  ๑าแพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงง ค์  กทม.  ๑วรเลอัษฎากใช#งานตามค์  กทม.  ๑วามเหมาะส่วนราชการ/หน่วยงม
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
เห4นชอบ
๔.๒ พื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาและใหความเหEนชุมꛐஇอบียบโครงการฯ ที่ ๑	เรื่องมมลคาเกน 100 ลานบียบาที่ ๑	เรื่อง ข้าปรอง
ร#ฐว4าหกจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진 รวม 1 โครงการ คอ
21. โครงการปรบปร)งระบบงานทางธ)รกจ (Upgrade SAP) งบประมาณปe ๒๕๕๕
วงเงน 156,500,000 บาท (หน8ง( รอยหาสบหกลานหาแสนบาทถวน) ส6วนท(เป[นอ)ปกรณคอมพวเตอร จ9านวน
112,209,353.67 บาท (หน8(งรอยสบสองลานสองแสนเกาพนสามรอยหาสบสามบาทหกสบเจ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยสตางค)
ค์  กทม.  ๑ณะท6างานฯ ได#ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบรายละเอัษฎายดเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงจ( ารณาตามหลกเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิบ( ต(แล#ว มข#อัษฎาส่วนราชการ/หน่วยงงเกตให#หน%วยงานปรบแก#ไขรายละเอัษฎายดกรณไม%มราค์  กทม.  ๑าตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มาตรฐาน และปรบแก#ไข
รายละเอัษฎายด Man/Day, Man/Month ให#เปAนไปตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ขอัษฎางศ3นยข#อัษฎามล3 ทปร5กษาไทย กระทรวงการค์  กทม.  ๑ลง และในส่วนราชการ/หน่วยงว% น
ทเปAนอัษฎาป4 กรณอัษฎาน ๆ รายการท ๒ ค์  กทม.  ๑า% ใช#จา% ยในการด6าเน(นงาน ให#เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงมรายละเอัษฎา
(
ยด เช%น ค์  กทม.  ๑า% โทรศพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงท ค์  กทม.  ๑า% เด(นทาง H5งหน%วย
งานได#ปรบแก#ไขส่วนราชการ/หน่วยงง% ให#ฝา• ยเลขาน4การฯ แล#ว ตามรายละเอัษฎายดเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาในทประช4ม จ5งเรยนทประช4มเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงจ( ารณา
หนัา ๑-๑๙

ข้อความอสือกรงเกตและข้อความอเสือกรนัอแนัะข้อความองคณะกรรมการ
กรรมการผู้ว่ารท3# รงค์  กทม.  ๑ณ
4 ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (รศ.ดร.:นารกษ :ระมนค์  กทม.  ๑ง) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตว%า รายการท ๑ เค์  กทม.  ๑รอัษฎาง
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารแม%ขา% ย ท6าไมราค์  กทม.  ๑า ๓๐ – ๔๐ ล#านบาท ในขณะทตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบราค์  กทม.  ๑าจาก Web แค์  กทม.  ๑% ๒๐ กว%าล#านบาทเท%าน>น
ผู้ว่ารแ3# ทนการประปาส่วนราชการ/หน่วยงว% นภ3มภ( าค์  กทม.  ๑ชแ> จงว%า ส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบถามตวแทนจ6าหน%ายแล#ว ราค์  กทม.  ๑า ๒๐ กว%าล#าน
บาท น>น มขายแต%ในต%างประเทศ ในประเทศไทยต#อัษฎางใช#ราค์  กทม.  ๑า ๓๐ – ๔๐ ล#านบาท ตามทเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎามา
กรรมการผู้ว่ารท3# รงค์  กทม.  ๑ณ
4 ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงลเอัษฎาก ดร.ว(ชต( ส่วนราชการ/หน่วยงาทรานนท) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า
เมอัษฎาเปAนการ Upgrade SAP ท6าไมไม%ขอัษฎาราค์  กทม.  ๑าจาก บร(ษท CDGs มา ถ#า ๗๕ ล#านแล#วเปAนการ Upgrade เปAนราค์  กทม.  ๑าทไม%
เหมาะส่วนราชการ/หน่วยงม ส่วนราชการ/หน่วยงมยก%อัษฎานจ#าง Customise ประมาณ ๑๕ ล#านบาทเท%าน>น
กรรมการผู้ว่ารท3# รงค์  กทม.  ๑ณ
4 ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (ดร.ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง( งศ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงงศส่วนราชการ/หน่วยงว4 รรณ) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า ปกต(
Upgrade/Downgrade จะต#อัษฎางมตวช>บอัษฎากว%าเปAนร#อัษฎายละเท%าใด
ผู้ว่ารแ3# ทนการประปาส่วนราชการ/หน่วยงว% นภ3มภ( าค์  กทม.  ๑ชแ> จงว%า เปAนแบบ Functional Upgrade H5งบร(ษทต#อัษฎาง
ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบท4กโปรแกรมว%าใช#งานได# และถ3กบงค์  กทม.  ๑บให#เปลยน version หมดเลย เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงราะร4น% เก%าจะใช#ไม%ได#แล#ว
ประ:านฯ (นายประชา เตรตน) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า ขอัษฎาให#ส่วนราชการ/หน่วยงถาบนเทค์  กทม.  ๑โนโลย
นานาชาต(ส่วนราชการ/หน่วยงร( น( :รเขยนโปรแกรมน>ได#หรอัษฎาไม% แล#วเปzดเปAน Open Source
กรรมการผู้ว่ารท3# รงค์  กทม.  ๑ณ
4 ว4ฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กร( (รศ.ดร.:นารกษ :ระมนค์  กทม.  ๑ง) ให#ขอัษฎา# ส่วนราชการ/หน่วยงงเกตและข#อัษฎาเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาแนะว%า อัษฎาาจ
เปAนค์  กทม.  ๑วามร%วมมอัษฎาระหว%างส่วนราชการ/หน่วยงถาบนเทค์  กทม.  ๑โนโลยนานาชาต(ส่วนราชการ/หน่วยงร( น( :รกบบร(ษทในการร%วมกนพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฒิ樴౺x/พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์		กรนา ส่วนราชการ/หน่วยงา6 หรบ Oracle เปAน
Database ก.เหมาะส่วนราชการ/หน่วยงมทจะน6ามาใช#งาน แต%โปรแกรมในลกษณะเดยวกบ SAP เราส่วนราชการ/หน่วยงามารถเขยนเอัษฎางได#
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
ใหผู้บริหารเทคโนโลยีสทรงค)ณว)ฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    พจารณาว6าจะปรบแกไขอย6างไร แลวส6งใหการประปาส6วนภมภาคใชเป[น
แนวทางในการปรบแกไขรายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยโครงการ
ระเบียบยบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ๕ เรองอน ๆ
๕.๑ พื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาและใหความเหEนชุมꛐஇอบียบโครงการฯ ข้าปรอง4วนราชุมꛐஇการ จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๒ โครงการ คอ
4<าน#กงานปล#ดกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย จ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진<านวน ๒ โครงการ
22. โครงการพฒิบสูง	౺x0ที่   มท ๐๒๑๐.๕/	วันที่    นาเคร=อข6ายอนเทอรเน4ตของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทยและจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย ของศนย
เทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 6,420,000 บาท (หกลานส(แสนสองหม=(น
บาทถวน) ส6วนท(เป[นอ)ปกรณคอมพวเตอร จ9านวนเงน 5,370,000 บาท (หาลานสามแสนเจ4ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหม=(นบาทถวน)
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
เห4นชอบ
23. โครงการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรเพ=(อสนบสน)นการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตงานดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยวยระบบ
อเล4กทรอนกส ของศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส=อ( สาร งบประมาณปe ๒๕๕๕ วงเงน 3,490,000 บาท
(สามลานส(แสนเกาหม=น( บาทถวน)
มติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇม
เห4นชอบ
๕.๒ พื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ารณาหล#กเกณ63และแนวที่ ๑	เรื่องางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของบียบ#ติการจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ด# หาระบียบบียบคอมพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทวเติอร3ข้าปรองกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย
ตามท(ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายใหฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกาH ยเลขาน)การฯ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยา9 เนนการพจารณาหลก
เกณtและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทยใหม6 โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยมอบใหส6วนราชการ/หน6วยงาน
รฐวสาหกจ และจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยสามารถพจารณาใหความเห4นชอบ แผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน/งาน/โครงการ ภายในวงเงนไม6เกน ๑๐ ลานบาท
นRน ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมกาH ยเลขาน)การฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยา9 เนนการพจารณาแลว รายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยงต6อไปนR
๑. คณะกรรมการการบรหารและจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทย
พจารณาใหความเห4นชอบจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรท(มมลค6าตRงแต6 ๑๐ ลานบาทข8Rนไป
คณะกรรมการการบรหารและจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของส6วนราชการ/หน6วย
งานรฐวสาหกจ และจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยพจารณาใหความเห4นชอบจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรท(มมลค6าไม6เกน ๑๐ ลานบาท
กรณโครงการท(ไม6อย6ในความรบผู้บริหารเทคโนโลยีสดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยชอบของคณะกรรมการฯ ใหคณะกรรมการฯ พจารณาใหความเห4นชอบใน
หลกการเบ=อR งตนก6อนน9าเสนอกระทรวงต6อไป
หนา ๑-๒๐

๒. ใหคณะกรรมการการบรหารและจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของส6วนราชการ/หน6วย
งานรฐวสาหกจและจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย พจารณาหลกเกณtการพจารณาไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยโดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยไม6ขดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยกบหลกเกณtและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตการ
จดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทย
๓. ใหผู้บริหารเทคโนโลยีสบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยบสงของส6วนราชการ (CIO) ลงนามในค9ารบรอง
แผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน/งาน/โครงการ ก6อนน9าส6งคณะกรรมการ
๔. การพจารณาราคาอ)ปกรณระบบคอมพวเตอรของ แผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน/งาน/โครงการ ท(ขอ
จดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาของส6วนราชการ ใหใชเกณtราคากลางและค)ณลกษณะพ=นR ฐานคร)ภณtคอมพวเตอรตามขนาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตา6 ง ๆ
ท(ทางราชการก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไวแลว เช6น กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสาร กระทรวงการคลง ส9านกงบ
ประมาณ กระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทย การเร(มใชเกณtดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยงกล6าวใหเร(มใชตRงแต6วนท(ประกาศใช ยกเวนกรณท(ค9าขออย6ใน
ระหว6างการพจารณาของคณะกรรมการ และกรรมการสามารถใชดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย)ลพนจท(จะปรบราคาลงไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหากเห4นว6าไม6เป[น
ไปตามท(มการประกาศก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย หร=อเห4นว6าไม6เหมาะสม
กรณท(จ9าเป[นตองใชระบบคอมพวเตอรท(นอกเหน=อไปจากท(มก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเกณtราคา
กลางและค)ณลกษณะพ=นR ฐานคร)ภณtคอมพวเตอรไวขางตน ใหระบ)เหต)ผู้บริหารเทคโนโลยีสลความจ9าเป[นใหชดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเจน
๕. กรณไม6มเกณtราคากลาง ใหสอบราคาจากผู้บริหารเทคโนโลยีสจ9าหน6าย อย6างนอย ๓ ผู้บริหารเทคโนโลยีสลตภณt
(ย(หอ) และใชราคาต(9าส)ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเป[นราคากลาง กรณผู้บริหารเทคโนโลยีสลตภณtมผู้บริหารเทคโนโลยีสลตเพยงผู้บริหารเทคโนโลยีสลตภณtเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยว (ย(หอเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยว) หร=อจ9าเป[นตอง
ระบ)ย(หอตามระเบยบหร=อกฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าหมายท(เป}ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยให ใหส=บจากผู้บริหารเทคโนโลยีสเสนอราคา ๓ ราย ทRงนRในการเปรยบเทยบราคาแต6ละ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสลตภณtตองมค)ณลกษณะท(เท6ากนหร=อเทยบเคยงกนไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย
๖. ค)ณลกษณะเฉัตร์ พาะของอ)ปกรณระบบคอมพวเตอรท(ขอความเห4นชอบจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหา ตอง
ไม6เจาะจงระบ)ย(หอ เป[นการระบ)ในเชงวชาการและเป}ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยกวาง
๗. แบบค9าขอความเห4นชอบ แผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน/งาน/โครงการ ใหเป[นไปตามท(กระทรวง
มหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทย ก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยงนR ค9าขอท(มวงเงนไม6เกน ๕ ลานบาท ใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท9าแบบรายงานการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาฯ มลค6าไม6เกน ๕
ลานบาท และแบบค9าขอความเห4นชอบ แผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน/งาน/โครงการ ท(มวงเงนเกน ๕ ลานบาท ใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยทา9 ค9าขอในรป
โครงการตามแบบรายงานการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาฯ ท(มวงเงนเกน ๕ ลานบาท
๘. โครงการท(เสนอขอความเห4นชอบจะตองสอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยคลองกบนโยบาย แผู้บริหารเทคโนโลยีสนหร=อ
ย)ทธศาสตร ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยานเทคโนโลยสารสนเทศและการส=(อสารของประเทศ กระทรวงหร=อหน6วยงานหร=อสอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยคลองกบ
กฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่า ระเบยบและภารกจของหน6วยงาน และทRงนRตองพจารณาถ8งความซR9าซอน ความจ9าเป[น ความเหมาะสมหร=อ
ความพอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยกบการใชงาน การบรณาการระหว6างส6วนราชการหร=อหน6วยงาน มาตรฐานของระบบและอ)ปกรณ
และความเขากนไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย เป[นตน
๙. แผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน/งาน/โครงการ ท(จะตองเสนอของบประมาณประจ9าปe ใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยส6งค9าขอให
คณะกรรมการพจารณาใหความเห4นชอบก6อนเสนอของบประมาณประจ9าปe ยกเวนกรณใชเงนนอกงบประมาณ
หร=อเป[นการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยซ=Rอโดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยไม6ตองของบประมาณประจ9าปe
๑๐. ใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท9าเอกสารค9าขอความเห4นชอบตามแบบโครงการ หร=อแบบรายงาน เป[น
เอกสารเพ=อ( ประกอบการพจารณาของคณะกรรมการจ9านวนไม6นอยกว6าองคคณะของกรรมการ หร=อเป[นรปแบบ
เอกสารดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยจตอลซ8(งจะประกาศหร=อก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแจงใหทราบ ใหจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยส6งใหคณะกรรมการพจารณาในปeงบประมาณนRนไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย
๑๑. คณะกรรมการการบรหารและจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรจะพจารณาโครงการเฉัตร์ พาะ
ระบบหร=อรายการท(เป[นการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรเท6านRน การจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท9าราคาค6าใชจ6าย ตองใหแยกชดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเจน ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแก6
รายการท(ตรงตามเกณt กรณไม6ตรงตามเกณt และส6วนท(เป[นอ)ปกรณอ=น( ๆ โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยยใหมการค9านวณ ค6าใชจ6าย ค6า
อ)ปกรณ ค6าดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย9าเนนการ หร=อ อ=(น ๆ ใหชดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยเจน เช6นค6า Hardware, Software, Man/month, Licence เป[นตน
๑๒. ใหคณะกรรมการการบรหารและจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของส6วนราชการ/
หน6วยงานรฐวสาหกจและจงหวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย รายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสลการอน)มต แผู้บริหารเทคโนโลยีสนงาน/งาน/โครงการ ใหคณะกรรมการการบรหาร
และจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยไทยทราบท)ก ๖ เดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย=อน (ต)ลาคม-มนาคม, เมษายน-กนยายน)
หนา ๑-๒๑
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หล#กเกณ63และแนวที่ ๑	เรื่องางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของบียบ#ติ
การจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ด# หาระบียบบียบคอมพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทวเติอร3
ข้าปรองกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย
ติามมติที่ ๑	เรื่องประชุมꛐஇมคณะกรรมการ
การบียบรหารและจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ด# หาระบียบบียบคอมพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทวเติอร3
ข้าปรองกระที่ ๑	เรื่องรวงมหาดไที่ ๑	เรื่องย
คร#ง( ที่ ๑	เรื่อง ๗/๒๕๕๕
เมอว#นที่ ๑	เรื่อง ๙ 4งหาคม ๒๕๕๕

หนัา 2

กระบวนัการ จารณาโครงการจดหาระบบคอม วเตอร%ข้อความองหนัวยงานัในัสือกรงกดกระทรวงมหาดไทย
* ค์  กทม.  ๑6าส่วนราชการ/หน่วยงงกระทรวงมหาดไทยท ๔๘๘/๒๕๕๔, ๖๒๔/๒๕๕๔ และ ๔๐๕/๒๕๕๕
** ค์  กทม.  ๑6าส่วนราชการ/หน่วยงงค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร
ขอัษฎาง มท. ท ๖๑๔/๒๕๕๔ และ ๑๓/๒๕๕๕
ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการและรฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยงงกด มท.
ทประส่วนราชการ/หน่วยงงค์  กทม.  ๑จะจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร

ค์  กทม.  ๑ณะท6างานก6าหนดมาตรฐานและราค์  กทม.  ๑ากลาง
อัษฎา4ปกรณค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎาง มท. **

ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจดหา
ระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขอัษฎาง มท. *

ก6าหนดค์  กทม.  ๑4ณลกษณะทางว(ชาการ ทางเทค์  กทม.  ๑น(ค์  กทม.  ๑
(TOR) ขอัษฎางโค์  กทม.  ๑รงการทจะน6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา

รวบรวมโค์  กทม.  ๑รงการเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎานดหมาย
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณากลนกรอัษฎาง

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาโค์  กทม.  ๑รงการตามกรอัษฎาบมาตรฐาน
มต(ทประช4ม ค์  กทม.  ๑กก.

จดท6ารายงานการจดหาตามแบบ และ
ลงนามผู้ว่าร3#รายงานโดยหน%วยงานเจ#าขอัษฎางโค์  กทม.  ๑รงการ

CIO ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการและรฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยงงกด มท.
ลงนามรบรอัษฎางรายงาน

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาโค์  กทม.  ๑รงการตามกรอัษฎาบมาตรฐาน

ทบทวน

เห.นส่วนราชการ/หน่วยงมค์  กทม.  ๑วร

CIO มท. ลงนามก6ากบท#ายเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงารรายละเอัษฎายด
ทบทวน

เห.นส่วนราชการ/หน่วยงมค์  กทม.  ๑วร

ปมท. ลงนามในหนงส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาน6าส่วนราชการ/หน่วยง%ง

ปรบปร4งโค์  กทม.  ๑รงการ
น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

เห.นชอัษฎาบ

ถอัษฎานเรอัษฎาง

แจ#งหน%วยงานให#
จดหาได#

หนัา ๒- ๑

แจ#ง ส่วนราชการ/หน่วยงงป.

ข้อความ4นัตอนัและวธีการในการจัด-การในัการจดหาระบบคอม วเตอร%ข้อความองหนัวยงานัในัสือกรงกดกระทรวงมหาดไทย
เร(มกระบวนการ

กรณหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑

กรณหน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง%วนกลาง

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบว%าเปAน
หน%วยงานในส่วนราชการ/หน่วยง%วนกลาง
หรอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบว%า
ใช#งบฯ เท%าใด

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ
ปรบปร4ง
โค์  กทม.  ๑รงการ
น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

เก(น
๑๐ ล#านบาท

เก(น ๕ ล#านบาท
แต%ไม%เก(น ๑๐ ล#านบาท

ไม%เก(น
๕ ล#านบาท

กรณ มท. จดหาได#เอัษฎาง
๑) ๑ เค์  กทม.  ๑รอัษฎางต%อัษฎาค์  กทม.  ๑น
๒) ทดแทนเค์  กทม.  ๑รอัษฎางเด(ม
๓) เพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงมเต(
( มในโค์  กทม.  ๑รงการเด(ม

จดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎารม
กรณไม%เก(น ๕ ล#านบาท

จดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎารม
กรณเก(น ๕ ล#านบาท

จดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎารม
กรณเก(น ๕ ล#านบาท

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเรอัษฎางให#
หวหน#าหน%วยงาน
(ระดบจงหวด) ลงนาม

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเรอัษฎางให#
หวหน#าหน%วยงาน
(ระดบจงหวด) ลงนาม

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเรอัษฎางให#
หวหน#าหน%วยงาน
(ระดบจงหวด) ลงนาม

ช>แจงโค์  กทม.  ๑รงการต%อัษฎา
ค์  กทม.  ๑กก. ระดบจงหวด
ตามทได#นดหมาย

ช>แจงโค์  กทม.  ๑รงการต%อัษฎา
ค์  กทม.  ๑กก. ระดบจงหวด
ตามทได#นดหมาย

ทมงานเลขาน4การ
ค์  กทม.  ๑กก. ระดบจงหวด
ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบค์  กทม.  ๑วามถ3กต#อัษฎาง
ตามแบบฟอัษฎารม

ค์  กทม.  ๑กก. ระดบจงหวด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเรอัษฎางให#
CIO จงหวดลงนาม
เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา CIO มท.

ค์  กทม.  ๑กก. ระดบจงหวด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงจ( ารณา
ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ
ด6าเน(นการจดหา
ตามงบประมาณ
ทได#รบค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบ

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ
ปรบปร4ง
โค์  กทม.  ๑รงการ
น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ
CIO จงหวดเห.นชอัษฎาบ
และลงนามก6ากบท#าย
เอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงารรายละเอัษฎายด

ผู้ว่าร3#วา% ราชการจงหวด
ลงนามในหนงส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาน6าส่วนราชการ/หน่วยง%ง
รายงานผู้ว่ารลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงจ( ารณา
ขอัษฎาง ค์  กทม.  ๑กก. ระดบจงหวด
ถ5งหน%วยงาน ดงน>
๑. กระทรวง ICT
๒. ส่วนราชการ/หน่วยง6านกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการ/หน่วยง6าเนาแจ#งกระทรวงมหาดไทย

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบลกษณะ
โค์  กทม.  ๑รงการทจะจดหา

กรณไม%เข#าเงอัษฎานไขท มท.
จดหาได#เอัษฎาง
๑) งบฯ เก(น ๑๐๐ ล#านบาท
๒) โค์  กทม.  ๑รงการ ใหม%

ตรวจส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาบว%า
ใช#งบฯ เท%าใด
ด6าเน(นการตามข>นตอัษฎาน
การขอัษฎาค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบต%อัษฎา
กระทรวง ICT

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ
ปรบปร4ง
โค์  กทม.  ๑รงการ
น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

เก(น
๑๐ ล#านบาท
จดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎารม
กรณเก(น ๕ ล#านบาท

เก(น ๕ ล#านบาท
แต%ไม%เก(น ๑๐ ล#านบาท

ไม%เก(น
๕ ล#านบาท
จดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎารม
กรณไม%เก(น ๕ ล#านบาท

จดท6าค์  กทม.  ๑6าขอัษฎา
ตามแบบฟอัษฎารม
กรณเก(น ๕ ล#านบาท

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเรอัษฎางให#
หวหน#าหน%วยงาน
(ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ) ลงนาม

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเรอัษฎางให#
หวหน#าหน%วยงาน
(ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ) ลงนาม

ช>แจงโค์  กทม.  ๑รงการต%อัษฎา
ค์  กทม.  ๑กก. ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ
ตามทได#นดหมาย

ช>แจงโค์  กทม.  ๑รงการต%อัษฎา
ค์  กทม.  ๑กก. ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ
ตามทได#นดหมาย

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ

ค์  กทม.  ๑กก. ระดบส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา
ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ

ปรบปร4ง
โค์  กทม.  ๑รงการ
น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

ด6าเน(นการจดหา
ตามงบประมาณ
ทได#รบค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบ

ค์  กทม.  ๑กก. ระดบส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา
ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ
CIO ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จเห.นชอัษฎาบ
และลงนามก6ากบท#าย
เอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงารรายละเอัษฎายด

หวหน#าส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จลงนามใน
หนงส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาน6าส่วนราชการ/หน่วยง%งรายงานผู้ว่ารลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณาขอัษฎาง
ค์  กทม.  ๑กก. ระดบกรม/รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ ถ5ง
๑. กระทรวง ICT ๒. ส่วนราชการ/หน่วยง6านกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการ/หน่วยง6าเนาแจ#งกระทรวงมหาดไทย

หนัา ๒- ๒

เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาเรอัษฎางให# CIO
หน%วยงาน (ส่วนราชการ/หน่วยง%วนราชการ/
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ) ลงนาม
ยกเว#นหน%วยงานใน
ส่วนราชการ/หน่วยง%วนภ3ม(ภาค์  กทม.  ๑ทเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎา
โค์  กทม.  ๑รงการผู้ว่าร%าน CIO จงหวด

ไม%ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ
ปรบปร4งโค์  กทม.  ๑รงการ
น6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาใหม%

ค์  กทม.  ๑กก. ขอัษฎาง มท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(จารณา

ผู้ว่าร%าน
ค์  กทม.  ๑วาม
เห.นชอัษฎาบ
CIO มท. เห.นชอัษฎาบ
และลงนามก6ากบ
ท#ายเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร
รายละเอัษฎายด
ปมท. ลงนาม
ในหนงส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาน6าส่วนราชการ/หน่วยง%ง
เส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาขอัษฎาอัษฎาน4มต(
งบประมาณ
จากส่วนราชการ/หน่วยง6านกงบประมาณ

เอกสือกรารประกอบ
การนั0าเสือกรนัอโครงการ

หนัา 3

บนัท+กข้อความอความ
สือกรวนัราชการ
ทเรอง การจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร

วนัท-

เรยน ปลดกระทรวงมหาดไทย
(ประ:านค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการบร(หารและจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขอัษฎางกระทรวงมหาดไทย)
ตามทกระทรวงมหาดไทยได#ก6าหนดให#หน%วยงานภายใต#ส่วนราชการ/หน่วยงงกดกระทรวงมหาดไทย รายงานการ
จดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารทมม3ลค์  กทม.  ๑า% เก(น ๑๐ ล#านบาท ให#กระทรวงมหาดไทยเห.นชอัษฎาบก%อัษฎานเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาขอัษฎางบประมาณ
และรายงานการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารขนาดเล.กทมม3ลค์  กทม.  ๑%าไม%เก(น ๑๐ ล#านบาท ให#กระทรวงมหาดไทยทราบ
ก%อัษฎานด6าเน(นการจดหา น>น
กรม/รฐว(หส่วนราชการ/หน่วยงาก(จ/จงหวด................................ ขอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง%งรายงานการว(เค์  กทม.  ๑ราะหโค์  กทม.  ๑รงการจดหาระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎารทผู้ว่าร%านค์  กทม.  ๑วามเห.นชอัษฎาบขอัษฎางผู้ว่าร3#บร(หารเทค์  กทม.  ๑โนโลยส่วนราชการ/หน่วยงารส่วนราชการ/หน่วยงนเทศระดบส่วนราชการ/หน่วยง3ง (CIO) แล#ว จ6านวน ….… โค์  กทม.  ๑รงการ
ดงน>
๑. โค์  กทม.  ๑รงการ...................................... ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง6านก/กอัษฎาง)...................... โดยใช#เง(นงบประมาณปŽ
…........... จ6านวนเง(น …....ตวเลข........ (…....ตวหนงส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎา.......)
๒. โค์  กทม.  ๑รงการ...................................... ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง6านก/กอัษฎาง)...................... โดยใช#เง(นงบประมาณปŽ
…........... จ6านวนเง(น …....ตวเลข........ (…....ตวหนงส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎา.......)
๓. โค์  กทม.  ๑รงการ...................................... ขอัษฎางส่วนราชการ/หน่วยง6านก/กอัษฎาง)...................... โดยใช#เง(นงบประมาณปŽ
…........... จ6านวนเง(น …....ตวเลข........ (…....ตวหนงส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎา.......)
จ5งเรยนมาเพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาโปรดทราบ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงร#อัษฎามน>ได#ส่วนราชการ/หน่วยง%งรายละเอัษฎายดโค์  กทม.  ๑รงการฯ จ6านวน ๓๐ ช4ดมาด#วย

(พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(มพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงชอัษฎาเต.ม)
ต6าแหน%ง

หนัา 4

แบบรายงานัการจดหาระบบคอม วเตอร% (เสือกรนัอคณะกรรมการ)
ข้อความองหนัวยงานัในัสือกรงกดกระทรวงมหาดไทย
ชอโครงการ ….................................................................................................................
งบประมาณปU …................. วงเงนั …..............................
ชอหนัวยงานั …............................................................................
สือกรวนัท-เปVนัอ;ปกรณ%คอม วเตอร%
กรณตรงตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มาตรฐาน
ล6าดบ

รายการ

ประเภท

ราค์  กทม.  ๑า MICT

ราค์  กทม.  ๑า มท.

ราค์  กทม.  ๑าจดหา

จ6านวน

รวม

ราค์  กทม.  ๑าจดหา

จ6านวน

รวม

จ6านวน

รวม

๑
๒
๓
รวมเง(นตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้

กรณไม%มราค์  กทม.  ๑าตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มาตรฐาน
ล6าดบ

รายการ

เปรยบเทยบ ๓ รายการ
ยห#อัษฎา/บร(ษท ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4%น...

๑
ยห#อัษฎา/บร(ษท ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4%น...
๒
ยห#อัษฎา/บร(ษท ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4%น...
๓
รวมเง(นกรณไม%มเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้
รวมส่วนราชการ/หน่วยงว% นทเปAนอัษฎา4ปกรณค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร

สือกรวนัท-เปVนัอ;ปกรณ%อนัๆ
ล6าดบ

รายการ

ราค์  กทม.  ๑าจดหา

๑
๒
๓
รวมจ6านวนเง(นส่วนราชการ/หน่วยงว% นทเปAนอัษฎา4ปกรณอัษฎานๆ
รวมวงเงนัโครงการ

หนัา 5

รายงานการจ้งที่ประชุมทราบhꄔ߆쩈ɳ쨬ɳ짰ɳ짘ɳ진ด# หาระบียบบียบคอมพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทวเติอร3 ที่ ๑	เรื่องมมลคาไมเกน ๕ ลานบียบาที่ ๑	เรื่อง
ก. ข้าปรอมลที่ ๑	เรื่อง#วไป
1) ช=(อโครงการ............................................................................................................................
2) ส6วนราชการ / รฐวสาหกจ / หน6วยงานอสระ
ข=(อส6วนราชการ............................................................................................................
ช=(อหวหนาส6วนราชการ .................................................. ต9าแหน6ง...........................................
ช=(อผู้บริหารเทคโนโลยีสรบผู้บริหารเทคโนโลยีสดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยชอบโครงการ ๑. ............................................ ต9าแหน6ง...........................................
โทรศพท.............................. โทรสาร..............................
๒. ............................................ ต9าแหน6ง...........................................
โทรศพท.............................. โทรสาร..............................
3) ค6าใชจ6าย วงเงนรวมทRงสRน........................ บาท (...................................................)
แหล6งเงน
 เงนงบประมาณ
 เงนนอกงบประมาณ ระบ)…………………………………………...........................
4) รายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยของอ)ปกรณคอมพวเตอร วธการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยท9ารายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยงนR
รายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย Spec ท(ไม6ตรงกบมาตรฐาน
จ9านวน หน6วย
กลาง
พรอมระบ)
เ
หต)
ผู้บริหารเทคโนโลยีส
ล
ความจ9
า
เป[
น
ท(
ต
อง
มาตรฐานกลาง
จดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาระบบคอมพวเตอรและอ)ปกรณท(ไม6
ตรงกบมาตรฐานกลางของกระทรวง ICT
๑. ….............
๒. ….............
๓. ….............
5) วธการจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหา
 ซ=อR

 เช6า

6) สถานท(ตงR อ)ปกรณ (ระบ)ช=(อหน6วยงาน)
สถานท(
๑. ….............
๒. ….............
๓. ….............
รวม

ราคา
ราคารวม
ต6อหน6วย/ช)ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย (บาท)
(บาท)

 รบบรจาค  อ=(น ๆ (ระบ)) …...........................
คอมพวเตอร (เคร=(อง)

7) ระบบหร=ออ)ปกรณคอมพวเตอรท(มอย6ปKจจ)บนของหน6วยงานตาม ขอ ๖.
รายการ
สถานท(ตRง
๑. ..........
๒. ..........
๓. ..........
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เคร=(องพมพ (เคร=(อง)

ตดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตงR ใชงานเม=(อ (พ.ศ.)

-๒8) ปKญหา/อ)ปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตงานหร=อเหต)ผู้บริหารเทคโนโลยีสลความจ9าเป[นท(ตองจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาอ)ปกรณครRงนR
…........................................................................................................................................................................
9) ลกษณะงานหร=อระบบงานท(จะใชกบอ)ปกรณท(จดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาครRงนR
…........................................................................................................................................................................
10)เปรยบเทยบอ)ปกรณท(จดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาครRงนRกบปรมาณงาน
…........................................................................................................................................................................
11)บ)คลากรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยานคอมพวเตอร/บ)คลากรท(ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรบมอบหมายใหรบผู้บริหารเทคโนโลยีสดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยชอบดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยาน ICT ท(มอย6ปKจจ)บน
…........................................................................................................................................................................
ข้าปร. ข้าปรอมลเฉพื่อทราบ౺ศෟXꕘႠทาะกรณ
การจดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาครRงนR

 จดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยหาใหม6
 ทดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยแทนของเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยม  เพ=(อใชในการเพ(มประสทธภาพ
 อ=(น ๆ (ระบ)) …………………………………………...........................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสรายงาน….......................................................
(…......................................................)
ต9าแหน6ง..........................................................
วนท(..........................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอน)มตโครงการ….......................................................
(…......................................................)
ต9าแหน6ง..........................................................
วนท(..........................................................
.........................................................
(….....................................................)
ต9าแหน6ง ผู้บริหารเทคโนโลยีสบรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยบสงของ....................
วนท(....................................................
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รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่ ีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
มูลค่า
 เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน 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 ระบบทีข่ อความเห็นชอบ
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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4วนที่ ๑	เรื่อง ๒ : รายละเอยดโครงการ
1) ช=(อโครงการ (ให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกแจงลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะโครงการที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนาเสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอ เชี้แจงลักษณะโครงกนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ า ลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะแผนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน/งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน/โครงการ
วต$%ประสงค' ห้ชี้แจงลักษณะโร(อเป)าห้ชี้แจงลักษณะโมาย ฯลักษณะโครงการที่นำเสนอ ฯ)
2) หน6วยงานท(รบผู้บริหารเทคโนโลยีสดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยชอบ (ให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกแจงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอยดเกยวกบสวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนราชี้แจงลักษณะโครงกการที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบ)
๒.๑ ข=(อส6วนราชการ / รฐวสาหกจ / หน6วยงานอสระ ….................................................................
๒.๒ สถานท(ตRง ….............................................................................................................................
๒.๓ หวหนาส6วนราชการ
................................................. ต9าแหน6ง...........................................
๒.๔ ผู้บริหารเทคโนโลยีสรบผู้บริหารเทคโนโลยีสดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยชอบโครงการ ๑. ............................................
ต9าแหน6ง...........................................
โทรศพท.............................. โทรสาร..............................
๒. ............................................ ต9าแหน6ง...........................................
โทรศพท.............................. โทรสาร..............................
3) ระบบงานปKจจ)บน (ให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกแจงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอยดห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนาที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักความรบผ1ดชี้แจงลักษณะโครงกอบของ ข(อสวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนราชี้แจงลักษณะโครงกการ / รฐว1สาห้ชี้แจงลักษณะโก1จ / ห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
อ1สระ แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักมอย3 กอนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักจะนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนาระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนให้ชี้แจงลักษณะโมมาใชี้แจงลักษณะโครงก โดยเฉพาะอ%ปกรณ'คอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักมอย3แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ว ลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะ
งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ปร1มาณงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะการประมวลักษณะโครงการที่นำเสนอ ผลักษณะโครงการที่นำเสนอ ของแตลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ตลักษณะโครงการที่นำเสนอ อดจนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนป6ญห้ชี้แจงลักษณะโาอ%ปสรรคตาง ๆ ดงตอไปนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน )
๓.๑ หนาท(ความรบผู้บริหารเทคโนโลยีสดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยชอบของหน6วยงาน
๓.๒ แผู้บริหารเทคโนโลยีสนภมการแบ6งส6วนราชการ
๓.๓ ระบบหร=ออ)ปกรณคอมพวเตอรในปKจจ)บน (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงรายการอ%ปกรณ' โดยระบ%ยห้ชี้แจงลักษณะโอ ร%นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ค%ณลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะของ
อ%ปกรณ' (Specification) จานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ส$านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักต1ดตง ชี้แจงลักษณะโครงก(อระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักใชี้แจงลักษณะโครงก แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะปDที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักต1ดตง)
๓.๔ ระบบงาน (อธิบายลักษณะงาน 1บายลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะว1ธิบายลักษณะงาน การจดเก0บแลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะประมวลักษณะโครงการที่นำเสนอ ผลักษณะโครงการที่นำเสนอ ของระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักจดที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักาดวยระบบ
คอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักมอย3ในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนขอ ๓.๓)
๓.๕ ปรมาณงาน
๓.๖ โครงรปและการเช=(อมโยงอ)ปกรณ (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงโครงร3ป แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะการเชี้แจงลักษณะโครงก(อมโยงของอ%ปกรณ'คอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักใชี้แจงลักษณะโครงกงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอย3ในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
ป6จจ%บนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน)
๓.๗ บ)คลากรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยานระบบสารสนเทศ (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอยดเกยวกบบ%คลักษณะโครงการที่นำเสนอ ากรที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักปH1บต1งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนป6จจ%บนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนของโครงการ
โดยแสดงจานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ตาแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนง ห้ชี้แจงลักษณะโร(อระดบความร3ดานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนคอมพ1วเตอร')
๓.๘ ปKญหาและอ)ปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่าบตงาน (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงป6ญห้ชี้แจงลักษณะโาแลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะอ%ปสรรคของระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนป6จจ%บนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักาให้ชี้แจงลักษณะโจาเปIนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
ตองจดห้ชี้แจงลักษณะโาระบบคอมพ1วเตอร'ให้ชี้แจงลักษณะโม)
4) ระบบงานใหม6 (ให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกแจงวต$%ประสงค' เป)าห้ชี้แจงลักษณะโมาย นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนโยบาย ประเภที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักการขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนขอบ ระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แผนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการดาเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ตลักษณะโครงการที่นำเสนอ อดจนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนคาใชี้แจงลักษณะโครงกจาย ส$านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักต1ดตง แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะบ%คลักษณะโครงการที่นำเสนอ ากร)
๔.๑ วตถ)ประสงค
๔.๒ เปFาหมาย
๔.๓ นโยบายคอมพวเตอรของหน6วยงาน
๔.๔ ประเภทการขอใหความเห4นชอบ (ให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกแจงลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะการขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบ รายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอยดของระบบห้ชี้แจงลักษณะโร(ออ%ปกรณ'
คอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบ Configuration ของระบบห้ชี้แจงลักษณะโร(ออ%ปกรณ'คอมพ1วเตอร' การคานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวณเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน(อที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน Disk)
๔.๔.๑ ลกษณะการขอใหความเห4นชอบ (ชี้แจงลักษณะโครงกแจงลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะการไดมาซึ่งระบบหรืออุปกรณ์ที่ขอความเห็นชอบ เช่น จัดซื้อ เช่า Sงระบบห้ชี้แจงลักษณะโร(ออ%ปกรณ'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
ชี้แจงลักษณะโครงกอบ เชี้แจงลักษณะโครงกนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน จดซึ่งระบบหรืออุปกรณ์ที่ขอความเห็นชอบ เช่น จัดซื้อ เช่า (อ เชี้แจงลักษณะโครงกา ตอสญญาเชี้แจงลักษณะโครงกา รบบร1จาค เปIนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนตนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน)
๔.๔.๒ การวเคราะหออกแบบระบบ (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงเห้ชี้แจงลักษณะโต%ผลักษณะโครงการที่นำเสนอ $Sงความเห้ชี้แจงลักษณะโมาะสมในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการเลักษณะโครงการที่นำเสนอ (อกใชี้แจงลักษณะโครงกเที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักคโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนโลักษณะโครงการที่นำเสนอ ยของ
ระบบ Hardware Software แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ Communication ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักเสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบ)
๔.๔.๓ รายละเอยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยระบบหร=ออ)ปกรณคอมพวเตอรท(ขอใหความเห4นชอบ (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงจานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ
ค%ณลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะเฉพาะของอ%ปกรณ'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการจดห้ชี้แจงลักษณะโา)
๔.๔.๔ โครงรปและการเช=อ( มโยงอ)ปกรณคอมพวเตอร (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงโครงร3ป แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะการเชี้แจงลักษณะโครงกอมโยงอ%
(
ปกรณ'ของอ%ปกรณ'
คอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักขอความเห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน0 ชี้แจงลักษณะโครงกอบในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการจดห้ชี้แจงลักษณะโาแลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระบบป6จจ%บนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน โดยแยกสห้ชี้แจงลักษณะโรอ( ลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะของเสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกดเจนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน)
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๔.๕ ระบบงานและปรมาณงานท(จะดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย9าเนนการ (ให้ชี้แจงลักษณะโระบ%ชี้แจงลักษณะโครงก(อระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน พรอมคาอธิบายลักษณะงาน 1บายลักษณะโครงการที่นำเสนอ กษณะงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ปร1มาณงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
ว1ธิบายลักษณะงาน การประมวลักษณะโครงการที่นำเสนอ ผลักษณะโครงการที่นำเสนอ  แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระบ%ความ$ในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการใชี้แจงลักษณะโครงกขอม3ลักษณะโครงการที่นำเสนอ  โดยจาแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกดเจนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกรณที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักมระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักตองดาเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
การตอเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน(องจากระบบคอมพ1วเตอร'เด1ม แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระบบให้ชี้แจงลักษณะโม)
๔.๕.๑ ช=(อระบบงาน ลกษณะงาน และปรมาณงาน
๔.๕.๒ ระบบงานและขอมลน9าเขา
๔.๕.๓ การค9านวณเน=Rอท(ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยสก (Disk)
๔.๖ บ)คลากร (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอยดเกยวกบบ%คลักษณะโครงการที่นำเสนอ ากรที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักใชี้แจงลักษณะโครงกปH1บต1งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนโครงการ โดยแสดงจานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ตาแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนง
ห้ชี้แจงลักษณะโร(อระดบความร3ดานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนคอมพ1วเตอร' ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักงที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักมอย3ในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนป6จจ%บนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะแผนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนดานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนบ%คลักษณะโครงการที่นำเสนอ ากรของห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน พรอม
การพฒนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนาบ%คลักษณะโครงการที่นำเสนอ ากร กรณผ3ปH1บต1งานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนม1ไดมตาแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักางคอมพ1วเตอร'โดยตรง ให้ชี้แจงลักษณะโระบ%ตาแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนง จานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ
ห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนาที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักความรบผ1ดชี้แจงลักษณะโครงกอบดานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนคอมพ1วเตอร'ของเจาห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนาที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ๆ)
๔.๗ สถานท(ตดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยตRง (ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงจานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนแลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะส$านำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักต1ดตงของระบบคอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักเสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบตามขอ ๔.๔
จาแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกตามระบบงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ห้ชี้แจงลักษณะโากมการกระจายเคร(อขายไปยงห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนตาง ๆ ให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกแจงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอยดของการต1ดตง
อ%ปกรณ'เคร(อขายดวย สาห้ชี้แจงลักษณะโรบโครงการที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักมระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าดาเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนมากกวา ๑ ปD ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงการต1ดตงจาแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกเปIนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนราย
ปD)
๔.๘ ค6าใชจ6าย (แสดงแห้ชี้แจงลักษณะโลักษณะโครงการที่นำเสนอ งที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักมาของคาใชี้แจงลักษณะโครงกจาย เชี้แจงลักษณะโครงกนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน เง1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงบประมาณแผนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนด1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน เง1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนรายได ห้ชี้แจงลักษณะโร(อการรบบร1จาค ฯลักษณะโครงการที่นำเสนอ ฯ
แสดงวงเง1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนคาใชี้แจงลักษณะโครงกจายรวมที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักงส1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนของโครงการในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนสวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการจดห้ชี้แจงลักษณะโาระบบคอมพ1วเตอร'แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ/ห้ชี้แจงลักษณะโร(ออ%ปกรณ' แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะแสดง
รายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอยดจาแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกเปIนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนรายการ จานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวยที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักจดห้ชี้แจงลักษณะโา ราคาตอห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวย ราคารวมแตลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะรายการ สาห้ชี้แจงลักษณะโรบ
โครงการที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักมระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าดาเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนมากกวา ๑ ปD ให้ชี้แจงลักษณะโแสดงการต1ดตงจาแนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนกเปIนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนรายปD )
๔.๙ แผู้บริหารเทคโนโลยีสนการดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย9าเนนงานและระยะเวลาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทย9าเนนงาน (แสดงรายลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะเอยด แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าดาเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนของแตลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ
ก1จกรรมเพ(อการจดห้ชี้แจงลักษณะโา ต1ดตง แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะใชี้แจงลักษณะโครงกงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนระบบคอมพ1วเตอร'ที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักขอความเห้ชี้แจงลักษณะโ0นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนชี้แจงลักษณะโครงกอบตงแตขนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนตอนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการเสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอ
โครงการ)
๔.๑๐ ระบบโครงข6าย แผู้บริหารเทคโนโลยีสนงานในอนาคต (แสดงแผนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการเชี้แจงลักษณะโครงก(อมโยงเคร(อขายระห้ชี้แจงลักษณะโวางห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนภายในำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน แลักษณะโครงการที่นำเสนอ ะ
ห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนวยงานำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนภายนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนอกที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักเกยวของ โดยระบ%ระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักคาดวาจะดาเนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการ)
5) ผู้บริหารเทคโนโลยีสลประโยชนท(คาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยว6าจะไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ
			ของกระทรวงมหาดไทยรบ (ให้ชี้แจงลักษณะโชี้แจงลักษณะโครงกแจงระยะเวลักษณะโครงการที่นำเสนอ าที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักค%มที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก%นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ($าม) ผลักษณะโครงการที่นำเสนอ ตอบแที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนการลักษณะโครงการที่นำเสนอ งที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก%นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ($าม) อตราสวนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน
ระห้ชี้แจงลักษณะโวางผลักษณะโครงการที่นำเสนอ ประโยชี้แจงลักษณะโครงกนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน'ตอเง1นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก%นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน ($าม) ผ3ไดรบประโยชี้แจงลักษณะโครงกนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผน'จากโครงการ)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสรายงาน….......................................................
(…......................................................)
ต9าแหน6ง..........................................................
วนท(..........................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสอน)มตโครงการ….......................................................
(…......................................................)
ต9าแหน6ง..........................................................
วนท(..........................................................
.........................................................
(….....................................................)
ตาแห้ชี้แจงลักษณะโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนง ผ3บร1ห้ชี้แจงลักษณะโารเที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักคโนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนโลักษณะโครงการที่นำเสนอ ยสารสนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนเที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักศระดบส3งของ....................
วนำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลักษณะแผนที่นำเสนอ เช่น หน่วยงาน ระยะเวลา ลัก....................................................

หนัา 10

เอกสือกรารท-คณะกรรมการข้อความอง
สือกรวนัราชการ/รฐวสือกราหกจ/จงหวด
ตองสือกรงรายงานัให
คณะกรรมการฯ
ข้อความองกระทรวงมหาดไทย

หนัา 11

(ตวอยาง) หนังสือกรอนั0าสือกรง
๑. สือกร0านักงบประมาณ
๒. กระทรวงเทคโนัโลย-สือกรารสือกรนัเทศและการสือกรอสือกราร
และ
๓. สือกร0าเนัาแจงกระทรวงมหาดไทย

หนัา ๑๑-๑

ตวอย่างาง
หนัา ๑๑-๒

ตวอย่างาง
หนัา ๑๑-๓

ตวอย่างาง
หนัา ๑๑-๔

แบบรายงานัผลการ จารณาโครงการจดหาระบบคอม วเตอร% (กอนัการจดหา)
ข้อความองหนัวยงานัในัสือกรงกดกระทรวงมหาดไทย

การประช;มคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอม วเตอร%
ข้อความอง .................................................... (กรม/รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ/จงหวด)
ผานัการอนั;มตจากคณะกรรมการฯ คร4งท- ....... /............ วนัท- ............................

ชอโครงการ ….................................................................................................................
งบประมาณปU …................. วงเงนั …..............................
ชอหนัวยงานั …............................................................................
สือกรวนัท-เปVนัอ;ปกรณ%คอม วเตอร%
กรณตรงตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มาตรฐาน
ล6าดบ

รายการ

ประเภท

ราค์  กทม.  ๑า MICT

ราค์  กทม.  ๑า มท.

ราค์  กทม.  ๑าจดหา

จ6านวน

รวม

ราค์  กทม.  ๑าจดหา

จ6านวน

รวม

จ6านวน

รวม

๑
๒
๓
รวมเง(นตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้

กรณไม%มราค์  กทม.  ๑าตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มาตรฐาน
ล6าดบ

รายการ

เปรยบเทยบ ๓ รายการ
ยห#อัษฎา/บร(ษท ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4%น...

๑
ยห#อัษฎา/บร(ษท ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4%น...
๒
ยห#อัษฎา/บร(ษท ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4น% ... ยห#อัษฎา... ร4%น...
๓
รวมเง(นกรณไม%มเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้
รวมส่วนราชการ/หน่วยงว% นทเปAนอัษฎา4ปกรณค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง(วเตอัษฎาร

สือกรวนัท-เปVนัอ;ปกรณ%อนัๆ
ล6าดบ

รายการ

ราค์  กทม.  ๑าจดหา

๑
๒
๓
รวมจ6านวนเง(นส่วนราชการ/หน่วยงว% นทเปAนอัษฎา4ปกรณอัษฎานๆ
รวมวงเงนัโครงการ

• หมายเหต4 : รายงานท4ก ๖ เดอัษฎาน (ต4ลาค์  กทม.  ๑ม – มนาค์  กทม.  ๑ม และเมษายน - กนยายน)
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แบบรายงานัผลการจดหาระบบคอม วเตอร%
(หลงการจดหาตามระเบ-ยบสือกร0านักนัายกรฐมนัตร-วาดวยการ สือกรด;ฯ หรอระเบ-ยบอนัท-เก-ยวข้อความอง)
ข้อความองหนัวยงานัในัสือกรงกดกระทรวงมหาดไทย รวมท4งองค%กรปกครองสือกรวนัทองถิ่นในจังหวัดᔏ朸t횬ဂÀĀЀŜࡼńࡼĤࡼĈࡼôࡼÜࡼ㿤ȱ㿌ȱ瘌рḈนัในัจงหวด
การประช;มคณะกรรมการการบรหารและจดหาระบบคอม วเตอร%
ข้อความอง .................................................... (กรม/รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จ/จงหวด)
ผานัการอนั;มตจากคณะกรรมการฯ คร4งท- ....... /............ วนัท- ............................
ชอโครงการ ….................................................................................................................
งบประมาณปU …................. วงเงนั …..............................
ชอหนัวยงานั …............................................................................
สือกรวนัท-เปVนัอ;ปกรณ%คอม วเตอร%
กรณตรงตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้มาตรฐาน
ล6าดบ

รายการ

ยห#อัษฎา/ร4น%
ทจดหาได#

ราค์  กทม.  ๑าทผู้ว่าร%าน
การอัษฎาน4มต(

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวมเปAนเง(น (บาท)

หมายเหต4 : รายงานเมอัษฎาส่วนราชการ/หน่วยง(>นปŽงบประมาณ

หนัา 13

ราค์  กทม.  ๑าจดหา
จร(ง

จ6านวน

รวม

เกณฑ์รา%ราคากลาง
และ
ค;ณลกษณะ นั4 ฐานั
คร;ภณฑ์รา%คอม วเตอร%
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2555
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
ราคา 120,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 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 และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
ราคา 320,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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 และมีความจุไม่น้อยกว่า 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
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
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3. ตู้สําหรับติดตัง้ เครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 ราคา 370,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 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
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบตาม
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้
4. ตู้สําหรับติดตัง้ เครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 ราคา 620,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 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 เพียงพอสําหรับติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบ
ตามจํานวนเครื่องที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้
5. แผงวงจรเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1
ราคา 150,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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 และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 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
- 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 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
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6. แผงวงจรเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2
ราคา 410,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ 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 จํานวนไม่น้อย
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 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1
หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีม่ ีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1
หน่วย
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8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิว้ ) ราคา 26,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 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 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1
หน่วย
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 31,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1
หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 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 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 1 * ราคา 8,500 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 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 สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 * ราคา 19,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา 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 สําหรับงานประมวลผล * ราคา 27,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. อุปกรณ์สาํ หรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 510,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 60 หน่วย
- สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
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14. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 10,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 5 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กบั อุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ
เวลามาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
15. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 10 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กบั อุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ
เวลามาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
16. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 30,000 บาท/เดือน
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 15 อุปกรณ์
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กบั อุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ
เวลามาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
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17. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 50,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA1 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 ตรงตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.12552) เป็นต้น
- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
18. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 300,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จดั เก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA1 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 ทีไ่ ด้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.12552) เป็นต้น
- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA1 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 ตรงตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ทีไ่ ด้
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.12552) เป็นต้น
- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ
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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA1 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 หรือ
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 40,000 eps
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21. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ราคา 300,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 ราคา 720,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม่น้อยกว่า 1 Gbps
- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ 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 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 หรือ Hot Swap
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
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23. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ราคา 440,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ราคา 1,400,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ราคา 640,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทําหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ
ติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 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 Spanmode (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. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 300,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า
100 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
28. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า
110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
29. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 2,400 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 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. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 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
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35. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สไี ม่น้อยกว่า 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. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,600 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) ราคา 8,400 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
38. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) ราคา 13,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 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. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 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. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) ราคา 41,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 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. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ราคา 19,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
43. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคา 24,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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 สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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 สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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 สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคา 31,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
50. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
ราคา 1,800 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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51. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
ราคา 5,500 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
52. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 36,500 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 245,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- 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 ชุดติดตั้ง ราคา 3,800 บาท
56. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
ราคา 20,000 บาท
57. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง ราคา 10,000 บาท
58. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
59. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป

Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
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หมายเหตุ * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน
ลักษณะการใช้งาน
1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป
1.2 งานเอกสารในสํานักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น
1.3 งานบันทึก สํารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงทั่วไป
1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น
1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้านอย่างชัดเจน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (Computing) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สําหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
2.1 งานคํานวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
2.3 งานด้านการคํานวณ และสร้างแบบจําลองสําหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
2.5 งานสร้างแบบจําลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ คํานวณ และออกแบบการทํางานด้านวิศวกรรม
2.6 งานสร้างแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์
2.7 งานสร้างแบบจําลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย์
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile)
2.9 งานอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคํานวณอย่างชัดเจน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ผลิตสื่อประสม (Multimedia)) หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล
ลักษณะการใช้งาน
3.1 งานเอกสารที่ ต้องใช้ความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิกส์ 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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เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน
้ ฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และซอฟตแวรสําหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

1.

เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย แบบที่ 1 (X86 CPU)

1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย สําหรับ GIS Web Server และ GIS Application Server
ราคา 120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกวา สําหรับ
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 หรือ 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
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมจอภาพ

1.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย สําหรับ GIS Image Web Server และ GIS Data Server
ราคา 320,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกวา สําหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา
2.66 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย

•

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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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 หรือ 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
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมจอภาพ

2.

เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย แบบที่ 2 (RISC CPU)

2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย สําหรับ GIS Web Server และ GIS Application Server
ราคา 620,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดีกวา สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏิบต
ั ิการ 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 หรือ 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ที่ไมจํากัดจํานวนการเขาใชงานบนเครื่อง
พรอมใชงาน โดยมีลข
ิ สิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย

หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมจอภาพ

2.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย สําหรับ GIS Image Web Server และ GIS Data Server
ราคา 670,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดีกวา สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏิบต
ั ิการ UNIX โดยเฉพาะ ทีม
่ ีความเร็ว
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 หรือ 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 โดยมีลข
ิ สิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย

หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมจอภาพ

3.

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน GIS

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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3.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน GIS ทัว
่ ไป 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
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB

•

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา 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
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

•

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล GIS ปกติ 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 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

•

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

•

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

•

3.3 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟก 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

4.

•

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB

•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (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

•

มีระบบปฏิบต
ั ิการที่รองรับการทํางานแบบ 64 bit ติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงาน โดยมี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับงาน GIS
4.1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับงาน GIS ทัว
่ ไป ราคา 21,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

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

•

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB

•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอ
 ยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย

•

มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว

•

มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 256 MB

•

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 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

•

ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

4.2 เครือ
่ งคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับงานประมวลผล GIS ปกติ ราคา
25,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

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

•

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอ
 ยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย

•

มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว

•

มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB

•

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

•

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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

•

ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

4.3 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับงานประมวลผล 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

•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอ
 ยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย

•

มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว

•

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 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
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

•

5.

อุปกรณคอมพิวเตอรที่เกีย
่ วของกับการพิมพสาํ หรับงาน GIS

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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5.1 เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอรสี แบบ Network ขนาด A4 ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•
•

มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi
มีความเร็วในการพิมพสไ
ี มนอยกวา 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 เครือ
่ งพิมพแบบฉีดหมึก ขนาด A3 ราคา 13,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีความละเอียดในการพิมพสูงสุด ไมนอ
 ยกวา 1,200 x 1,200 dpi

•

เครื่องพิมพทม
ี่ ีความเร็วในการพิมพภาพสี 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 เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอรสี แบบ Network ขนาด A3 ราคา 160,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีความละเอียดในการพิมพสูงสุด ไมนอ
 ยกวา 1,200 x 600 dpi

•

มีความเร็วในการพิมพภาพสี และขาว/ดํา ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (A3)

•

มีความเร็วในการพิมพภาพสี 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

•

สามารถเชือ
่ มตอเปน Network Printer ไดโดยมี Port แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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5.4 พลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A1 ราคา 155,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

ความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400 x 1200 dpi

•

สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถูกตองและสมบูรณ

•

มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB

•

สามารถเชือ
่ มตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB

•

สามารถเชือ
่ มตอเปน Network Printer ไดโดยมี Port แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา

•

สามารถพิมพบนกระดาษทีม
่ ีความกวางไมนอยกวา 24 นิ้ว และสามารถเขียนเสนขนาด
ความกวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว

•

สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด
กระดาษไดเอง

•

มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรับน้ําหนักเครื่องพิมพได

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

ความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400 x 1200 dpi

•

สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถูกตองและสมบูรณ

•

มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB

•

มีหนวยความจําฮารดดิสก ขนาดไมนอยกวา 40 GB

•

สามารถเชือ
่ มตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB

•

สามารถเชือ
่ มตอเปน Network Printer ไดโดยมี Port แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา

•

สามารถพิมพบนกระดาษทีม
่ ีความกวางไมนอยกวา 42 นิ้ว และสามารถเขียนเสนขนาด
ความ-กวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว

•

สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด
กระดาษไดเอง

•

6.

มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรับน้ําหนักเครื่องพิมพได

ซอฟตแวรสาํ หรับงาน GIS ทีม
่ ก
ี ารใชงานบนฐานของเครือ
่ งคอมพิวเตอรแบบตัง้ โตะ

6.1 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ทัว
่ ไป ราคา 185,000 บาท ประกอบดวย
คุณสมบัตพ
ิ น
ื้ ฐาน การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล การสืบคนคืนขอมูล

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย

•

สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ

•

สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร
และเวกเตอรได

•

มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมีฟงกชั่นพื้นฐานไมนอย
กวาดังนี้ คือ Navigator Windows

•

มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย
(zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได

•

สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกด
ั สําหรับระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัด UTM แบบ
อัตโนมัติได

•

มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซึ่งสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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

•

สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได

•

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

•

มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล

•

มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ
ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect

•

มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย
รูปแบบดังตอไปนี้ 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 ประมวลผลเชิงพืน
้ ที่ ราคา 370,000 บาท ประกอบดวย
คุณสมบัตพ
ิ น
ื้ ฐาน การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล การสืบคนคืนขอมูล
•

โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย

•

สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ

•

สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร
และเวกเตอรได

•

มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมีฟงกชั่นพื้นฐานไมนอย
กวาดังนี้ คือ Navigator Windows

•

มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย
(zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได

•

สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกด
ั สําหรับระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัด UTM แบบ
อัตโนมัติได

•

มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซึ่งสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแตง
สัญลักษณตาง ๆ เชน Point, Line, Polygon

•

สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได

•

สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จากหลายๆ
Field ประกอบกัน

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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

•

สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได

•

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

•

มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล

•

มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ
ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect

•

มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ Select, Move, Rotate, Delete,
Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, move)

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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
รูปแบบดังตอไปนี้ 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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• สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่ไดจากการซอนทับขอมูล 2 ชั้นขอมูล โดยขอมูลที่สรางขึ้น
ใหมเกิดจากขอมูลที่ไมมีสวนซอนทับกัน
• มีเครื่องมือสําหรับสรางขอมูลแสดงความหนาแนนโดยอาศัยขอมูลตัวอยางหรือที่ทําการ
สุมเอาไว
• มีคําสั่งสําหรับการคํานวณแบบคณิตศาสตรใหกับขอมูลเชิงพื้นที่แบบราสเตอร (Raster
calculator)
• มีเครื่องมือในการสราง Buffer

6.3 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลโครงขายเชิงเสน ราคา 370,000 บาท ประกอบดวย
คุณสมบัตพ
ิ น
ื้ ฐาน การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล การสืบคนคืนขอมูล
•

โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย

•

สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ

•

สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร
และเวกเตอรได

•

มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมีฟงกชั่นพื้นฐานไมนอย
กวาดังนี้ คือ Navigator Windows

•

มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย
(zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได

•

สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกด
ั สําหรับระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัด UTM แบบ
อัตโนมัติได

•

มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซึ่งสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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

•

สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได

•

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

•

มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล

•

มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ
ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect

•

มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ Select, Move, Rotate, Delete,
Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, move)

•

สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ
พิกัดได ทั้งขอมูลภาพ (Image) และขอมูลเวกเตอร เพื่อเรียกใชงานซ้ํา

•

สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลเปนภาพราสเตอรที่มีคาพิกัดอางอิงทาง
ภูมิศาสตร เพื่อนํากลับมางานภายหลังได

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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
รูปแบบดังตอไปนี้ 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
• มี เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห เ พื่ อ คํ า นวณหาระยะทางที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ตามเงื่ อ นไขที่
ตองการได
• สามารถวิเคราะหหาเสนทางที่สั้นที่สุดในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สนใจ โดย
ใชขอมูลจากจุด และกําหนดประเภทของสิ่งที่สนใจและระยะทางที่ตองการได
•

สามารถหา Distribution path ที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดศูนยกลาง หรือ เปาหมายที่กําหนด
ได

•

สามารถหาทิศทางเสนโครงขาย โดยใชขอมูลจากตาราง Attribute เพื่อใชในการวิเคราะห

•
•

ขอมูลทิศทางจราจร ไดทั้งทิศทางเดียว,
ทิศทางไปกลับ และทิศทางหามผาน โดย
สามารถกําหนดเงื่อนไขการวิเคราะหได
สามารถกําหนดบริเวณหามผานได
สามารถวิ เคราะห หาขอมู ลในขอบเขตพื้ นที่ที่ต องการ โดยใชข อมูลจากจุ ด และกําหนด
ระยะทางที่ตองการได

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

สามารถใช คํ า สั่ ง วิ เ คราะห ห าพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารและพื้ น ที่ ที่ ส นใจโดยรอบจุ ด หรื อ
ศูนยบริการที่สามารถใหบริการไดภายในเวลาที่กําหนด โดยการกําหนดจุดศูนยกลางของ
ชุดขอมูลจากจุดยอดและดานประกอบได

•

สามารถสร า งระบบการวั ด และอ า งอิ ง ตามแนวความยาวของข อ มู ล เส น ได (Linear
Reference)

6.4 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงภูมป
ิ ระเทศ ราคา 590,000 บาท ประกอบดวย
คุณสมบัตพ
ิ น
ื้ ฐาน การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล การสืบคนคืนขอมูล
•

โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย

•

สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ

•

สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร
และเวกเตอรได

•

มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมีฟงกชั่นพื้นฐานไมนอย
กวาดังนี้ คือ Navigator Windows

•

มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย
(zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได

•

สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกด
ั สําหรับระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัด UTM แบบ
อัตโนมัติได

•

มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซึ่งสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

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

•

สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได

•

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

•

มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล

•

มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ
ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect

•

มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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
รูปแบบดังตอไปนี้ 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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
สามารถกํ า หนดใช เ ส น ค า ความสู ง ความเร็ ว และวิ ธี ก ารแสดงผลที่ ต อ งการได และ
สามารถแสดงผลซ้ําโดยอัตโนมัติได
สามารถสรางพื้นผิวโครงขายสามเหลี่ยม และจําลองเปนภาพ 3 มิติได
สามารถสร า งชุ ด ข อ มู ล สามมิ ติ จ ากข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ โดยสามารถเลื อ กค า จาก
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 รวมทัง้ หมด ราคา 775,000 บาท ประกอบดวย
คุณสมบัตพ
ิ น
ื้ ฐาน การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล การสืบคนคืนขอมูล
•

โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย

•

สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ

•

สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบราสเตอร
และเวกเตอรได

•

มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมีฟงกชั่นพื้นฐานไมนอย
กวาดังนี้ คือ Navigator Windows

•

มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย
(zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได

•

สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกด
ั สําหรับระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัด UTM แบบ
อัตโนมัติได

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซึ่งสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง 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

•

สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได

•

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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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•

มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) โดย
สามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล

•

มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การ
ขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect

•

มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ 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
รูปแบบดังตอไปนี้ 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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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
• มี เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห เ พื่ อ คํ า นวณหาระยะทางที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ตามเงื่ อ นไขที่
ตองการได
• สามารถวิเคราะหหาเสนทางที่สั้นที่สุดในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สนใจ โดย
ใชขอมูลจากจุด และกําหนดประเภทของสิ่งที่สนใจและระยะทางที่ตองการได
•

สามารถหา Distribution path ที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดศูนยกลาง หรือ เปาหมายที่กําหนด
ได

•

สามารถหาทิศทางเสนโครงขาย โดยใชขอมูลจากตาราง Attribute เพื่อใชในการวิเคราะห

•
•
•

•

ขอมูลทิศทางจราจร ไดทั้งทิศทางเดียว,
ทิศทางไปกลับ และทิศทางหามผาน โดย
สามารถกําหนดเงื่อนไขการวิเคราะหได
สามารถกําหนดบริเวณหามผานได
สามารถวิ เคราะห หาขอมู ลในขอบเขตพื้ นที่ที่ต องการ โดยใชข อมูลจากจุ ด และกําหนด
ระยะทางที่ตองการได
สามารถใช คํ า สั่ ง วิ เ คราะห ห าพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารและพื้ น ที่ ที่ ส นใจโดยรอบจุ ด หรื อ
ศูนยบริการที่สามารถใหบริการไดภายในเวลาที่กําหนด โดยการกําหนดจุดศูนยกลางของ
ชุดขอมูลจากจุดยอดและดานประกอบได
สามารถสร า งระบบการวั ด และอ า งอิ ง ตามแนวความยาวของข อ มู ล เส น ได (Linear
Reference)

คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิประเทศ
•

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

•

สามารถเลือก (Select) ขอมูลแบบสามมิติและดูขอมูล Attribute ได

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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•

สามารถแสดงผลขอมูลเวกเตอรเชิงสามมิติในรูปแบบสามมิติได

•

สามารถแสดงผลขอมูลราสเตอรรวมกับแบบจําลองคาระดับเชิงเลข (DEM) ในรูปแบบสาม
มิติได
สามารถสรางเสนทางการแสดงผลขอมูลสามมิติแบบเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติได โดย
สามารถกํ า หนดใช เ ส น ค า ความสู ง ความเร็ ว และวิ ธี ก ารแสดงผลที่ ต อ งการได และ
สามารถแสดงผลซ้ําโดยอัตโนมัติได
สามารถสรางพื้นผิวโครงขายสามเหลี่ยม และจําลองเปนภาพ 3 มิติได
สามารถสร า งชุ ด ข อ มู ล สามมิ ติ จ ากข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ โดยสามารถเลื อ กค า จาก
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.

ซอฟตแวรสาํ หรับงาน GIS ทีม
่ ก
ี ารใชงานผานระบบเครือขาย

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร ใหคิดได
เฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น
7.1 ซอฟตแวรสาํ หรับการบริหารจัดการและใหบริการแผนทีภ
่ าพถายบนระบบเครือขาย
(Image Web Server) ราคา 850,000 บาท
•

โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย

•
•

สามารถใหบริการแผนที่ภาพ ผานโปรโตคอล ตามมาตรฐาน OGC WMS
สนั บ สนุ น การทํ า งานแบบเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น สามารถทํ า งานบนโปรแกรมบราวเซอร
มาตรฐานที่มีใชอยูทั่วไปในปจจุบัน
สามารถรองรั บ การให บ ริ ก ารจากเครื่ อ งแม ข า ยแผนที่ อื่ น ๆ ที่ ใ ห บ ริ ก ารแผนที่ ผ า น
เครื อ ข า ย ทั้ ง ข อ มู ล แผนที่ เวกเตอร และ ราสเตอร ในรู ป แบบโปรโตคอลต า งๆ เช น

•

•

OGC WMS, XML เปนตน
สนับสนุนการทํางานในรูปแบบของการสงผานขอมูลแบบบีบอัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

•

สนับสนุนการอานขอมูลภาพแบบบีบอัด ในรูปแบบ Wavelet-based compression

•

สามารถเขียนขอมูลและสงออกผานเครือขายในรูปแบบตางๆ เชน JPEG , PNG ,

•

JPEG2000 เปนตน
สนับสนุนการอานการซอนทับขอมูลที่มีระบบพิกัดตางกันโดยอัตโนมัติ

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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•
•
•
•
•

มีระบบรักษาความปลอดภัยในการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง ขอมูลภาพแตละภาพได
สามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในลักษณะของการกําหนดพื้นที่ ตามสิทธิ์ในการ
เขาถึงขอมูลของแตละผูใช
สามารถกําหนดความละเอียดของขอมูลภาพที่สงออก ตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของ
แตละผูใช
มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงานปกติ
เปนระยะเวลา 1 ป

7.2 ซอฟตแวรสําหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือขาย (GIS Web Server)
ราคา 1,750,000 บาท
คุณลักษณะทั่วไป
• สนับสนุนการทํางานแบบ Web-based
• สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต บ นโครงร า งการพั ฒ นาโปรแกรมภาษา
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 และคนหาขอมูลแผนที่
• มีเครื่องมือในการควบคุมแผนที่ตาง ๆ ไดแก Zoom, Pan, Select เปนตน
• มีเครื่องมือในการวัดตาง ๆ ไดแก การวัดระยะทาง การวัดพื้นที่ เปนตน
• มีเครื่องมือในการจัดการเปดปดชั้นขอมูลแผนที่
• สามารถคนหาขอมูลแบบเชิงพื้นที่ (Spatial Query)

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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
วิ เ คราะห เ ส น ทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วิ เ คราะห พื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารของจุ ด ต า งๆ
วิเคราะหการขนสงผานพื้นที่จุดตางๆ
ความสามารถในการแกไขขอมูลแผนที่
• สนั บ สนุ น การแก ไ ขข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ผ า นทางโปรแกรมประยุ ก ต แ บบเครื อ ข า ย
(Online editing)
• สนับสนุนการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่พรอมๆกันหลายคนได (Multiple users editing)
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
• มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
• การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน
ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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คูม
 อ
ื
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน
้ ฐาน
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร สําหรับงานระบบ

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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บทนํา
คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS นี้ได
กําหนดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครื่องพิมพตามลักษณะการใชงานดาน GIS ตาม
คําอธิบ ายที่ไดอธิบายไวในแตล ะหัว ขอ และสําหรับ อุป กรณอื่ น ๆ ที่ มิไดกลาวถึ งสามารถใช ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ประกาศ โดยไดจัดแบงเปน 3 ประเภท คือ
1. ประเภทเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงาน GIS
2. ประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS
3. ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการพิมพสําหรับงาน GIS

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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ประเภทเครือ
่ งคอมพิวเตอรแมขา ยสําหรับงาน GIS
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงาน GIS มี 2 ลักษณะ คือ
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย 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
หมายถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข ายที่ ใ ห บ ริ ก ารข อ มู ล ภาพ ซึ่ ง ต อ งการประสิท ธิ ภ าพ
ในการจัดการขอมูลภาพที่มีขนาดใหญ หรือมีปริมาณมาก เชน ภาพถายดาวเทียม แผน
ที่ภาพถายทางอากาศ และยังสามารถรองรับงาน GIS

ทั่วไปในลักษณะของ Web

Service และ Application Service ไดเชนกัน

เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย แบบที่ 1 (X86 CPU)
1) เครือ
่ งคอมพิวเตอรแมขา ย สําหรับ GIS Web Server และ GIS Application Server
ราคา 120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกวา สําหรับ
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 หรือ 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
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมจอภาพ

2) เครือ
่ งคอมพิวเตอรแมขา ย สําหรับ GIS Image Web Server และ GIS Data Server
ราคา 320,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกวา สําหรับ
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 หรือ 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS

3
31

•

ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมจอภาพ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย แบบที่ 2 (RISC CPU)
1) เครือ
่ งคอมพิวเตอรแมขา ย สําหรับ GIS Web Server และ GIS Application Server
ราคา 620,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดีกวา สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏิบต
ั ิการ 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 หรือ 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 โดยมีลข
ิ สิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย

หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมจอภาพ

2) เครือ
่ งคอมพิวเตอรแมขา ย สําหรับ GIS Image Web Server และ GIS Data Server
ราคา 670,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดีกวา สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏิบต
ั ิการ UNIX โดยเฉพาะ ทีม
่ ีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS

3
32

•

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 หรือ 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 โดยมีลข
ิ สิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย

หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมจอภาพ

ประเภทเครือ
่ งคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS
การจั ด ทํ า มาตรฐานเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช ง านทางด า นระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ได
จัดแบงตามกลุมการใชงาน 3 ลักษณะ คือ

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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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

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน GIS
1) เครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงาน GIS ทัว
่ ไป 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
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB

•

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader)

•
•

มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย
มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน
แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

•

2) เครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล GIS ปกติ 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 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (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
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

•

3) เครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟก 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB

•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (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

•

มีระบบปฏิบต
ั ิการที่รองรับการทํางานแบบ 64 bit ติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงาน โดยมี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับงาน GIS
1) เครือ
่ งคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับงาน GIS ทัว
่ ไป ราคา 21,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

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

•

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB

•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอ
 ยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย

•

มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว

•

มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 256 MB

•

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน
และลําโพง

•

ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

2) เครือ
่ งคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับงานประมวลผล GIS ปกติ ราคา
25,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

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

•

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอ
 ยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย

•

มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว

•

มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB

•

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 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

•
3)

ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับงานประมวลผล 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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอ
 ยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย

•

มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว

•

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 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
ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

•

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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ประเภทเครือ
่ งพิมพสาํ หรับงาน GIS
อุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงาน GIS นอกเหนือจากการใชงานทั่วไปในดานอื่น ๆ
โดยเฉพาะอุปกรณการแสดงผล ไดแก เครื่องพิมพชนิดตาง ๆ ซึ่งจําเปนตอการใชงานในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรนั้น มีหลายลักษณะตามการใชงาน คือ
1. เครือ
่ งพิมพเลเซอรสข
ี นาด A4
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS เพื่อนําเสนอรายงานขนาด A4
2. เครือ
่ งพิมพแบบฉีดหมึกหรือเครือ
่ งพิมพเลเซอรสข
ี นาด A3
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS เพื่อนําเสนอรายงานขนาด A3
3. เครือ
่ งพิมพแบบฉีดหมึกขนาด A1 (Plotter)
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS ขนาดมาตรฐานทั่วไป เทียบเทากับแผนที่
มาตรฐาน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร หรือ ระวางแผนที่ภาพถายสี 1:4,000 กรมพัฒนา
ที่ดิน
4. เครือ
่ งพิมพแบบฉีดหมึกขนาด A0 (Plotter)
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS ขนาดใหญ เหมาะกับงานเฉพาะดานที่ตองการพิมพ
แผนที่ใหญกวามาตรฐานระวางแผนที่ทั่วไป

อุปกรณคอมพิวเตอรที่เกีย
่ วของกับการพิมพสาํ หรับงาน GIS
1) เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอรสี แบบ Network ขนาด A4 ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•
•

มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi
มีความเร็วในการพิมพสไ
ี มนอยกวา 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) เครือ
่ งพิมพแบบฉีดหมึก ขนาด A3 ราคา 13,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีความละเอียดในการพิมพสูงสุด ไมนอ
 ยกวา 1,200 x 1,200 dpi

•

เครื่องพิมพทม
ี่ ีความเร็วในการพิมพภาพสี ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที (A4)

•

มีหนวยความจําไมนอยกวา 32 MB

•

มี Interface เปนแบบ USB 2.0

•

สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A3, A4 และ Legal ได โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 250 แผน

3) เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอรสี แบบ Network ขนาด A3 ราคา 160,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•

มีความละเอียดในการพิมพสูงสุด ไมนอ
 ยกวา 1,200 x 600 dpi

•

มีความเร็วในการพิมพภาพสี และขาว/ดํา ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (A3)

•

มีความเร็วในการพิมพภาพสี 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

•

สามารถเชือ
่ มตอเปน Network Printer ไดโดยมี Port แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา

4) พลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A1 ราคา 155,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•
•

ความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400 x 1200 dpi
สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถูกตองและสมบูรณ

•

มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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•

สามารถเชือ
่ มตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB

•
•

สามารถเชือ
่ มตอเปน Network Printer ไดโดยมี Port แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา
สามารถพิมพบนกระดาษทีม
่ ีความกวางไมนอยกวา 24 นิ้ว และสามารถเขียนเสนขนาด
ความกวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว
สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด
กระดาษไดเอง
มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรับน้ําหนักเครื่องพิมพได

•
•

5) พลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A0 ราคา 265,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
•
•

ความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400 x 1200 dpi
สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถูกตองและสมบูรณ

•

มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB

•

มีหนวยความจําฮารดดิสก ขนาดไมนอยกวา 40 GB

•

สามารถเชือ
่ มตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB

•
•

สามารถเชือ
่ มตอเปน Network Printer ไดโดยมี Port แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา
สามารถพิมพบนกระดาษทีม
่ ีความกวางไมนอยกวา 42 นิ้ว และสามารถเขียนเสนขนาด
ความ-กวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว
สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด
กระดาษไดเอง
มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรับน้ําหนักเครื่องพิมพได

•
•

คูม
 อ
ื

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

รงาน
าคากลางและคุ
ณลักษณะพืน
้ ฐาน
และซอฟตเกณฑ
แวรสําหรับ
GIS
ซอฟตแวรสาํ หรับงานระบบสารสนเทศ
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1. ความเขาใจในการใชคมู ือ
คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานซอฟตแวรสําหรับงาน GIS ไดออกแบบตาม
ลักษณะการใชงานของผูใชระบบภูมิสารสนเทศ GIS เพื่อใหไดชุดซอฟตแวรที่สามารถทํางานได
ตามวัตถุประสงคของการใชงาน สามารถจัดระบบซอฟตแวรงาน GIS ไดทั้งหมด 5 ระบบงาน คือ
1.1 ซอฟตแวรงาน GIS แบบผูชม ซอฟตแวรชนิดนี้ผูใชสามารถเลือกและดาวนโหลดได
จากเว็บไซตตาง ๆ ทั้งที่เปนการใหบริการจาก ซอฟตแวรธุรกิจ หรือซอฟตแวรฟรี (freeware) หรือ
ซอฟตแวรรหัสเปด และมีความสามารถที่แตกตางกันไป ที่สําคัญไมมีคาใชจายในการนํามาใชงาน
เพื่ อจั ด เตรี ย มข อมู ล เข าสู ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศ
1.2 ซอฟต แ วรร ะบบงาน GIS ทั่ ว ไป
หมายถึง การใชงานที่เกี่ยวของกับการนําเขา การปรับปรุงแกไขขอมูลจัดเตรียมขอมูลเชิงตําแหนง
ทั้งชนิดราสเตอรและเวกเตอร ขอมูลอรรถาธิบาย รวมทั้งการเรียกดู สืบคน คนคืน และสนับสนุน
การใชชุดคําสั่ง SQL

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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1.3 ซอฟต แวร ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิ งพื้ นที่ หมายถึ ง การใช งานที่ มี การวิ เคราะห
ประมวลผลขอมูลเพื่อสังเคราะหชั้นขอมูลขึ้นใหม จากการวิเคราะหเชิงพื้นที่ เชน การสังเคราะหชั้น
ขอมูลแบบทับซอน (polygon overlay) การสรางความสัมพันธขอมูลเชิงกราฟก (topology) ได
1.4 ซอฟต แ วร ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิ งโครงข าย หมายถึ ง การใช งานที่ ต องการ
วิเคราะหขอมูลโครงขายเชิงเสน เพื่อสรางคําตอบตามที่ตองการ เปนการใชงานเชิงวิเคราะหดาน
การขนสงของโครงขายถนน
1.5 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผล 3 มิติ หมายถึง การใชงานที่ตองการวิเคราะห
เชิงภูมิประเทศ (terrain analysis) ได

2. การจัดกลุม คุณลักษณะการทํางานทางดาน GIS
คุณลักษณะการทํางานของซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศสามารถจะมีฟงกชั่นการใชงานที่
เหมาะสมกับแต ละระบบงาน ดั งนั้ น จึ งตองทํ าความเข าใจถึ งการจั ดกลุ มคุ ณสมบั ติ การใช งานพึ ง
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 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติพึงประสงคของซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศแตละระบบงาน

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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คุณสมบัติ

พื้นฐาน นําเขา สืบคน วิเคราะห วิเคราะห
ปรับปรุง คืน
ขอมูล
ขอมูล
แกไข ขอมูล เชิงพืน
้ ที่ โครงขาย
ขอมูล
เชิงเสน

วิเคราะห
ขอมูล
เชิงภูม-ิ
ประเทศ

1. ระบบงาน GIS แบบผูช
 ม*

-

-

-

-

-

-

2. ระบบงาน GIS ทัว
่ ไป

X

X

X

-

-

-

3. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพืน
้ ที่

X

X

X

X

-

-

4. ระบบงาน GIS ประมวลผลโครงขายเชิง
เสน

X

X

X

-

X

-

5. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงภูมป
ิ ระเทศ

X

X

X

X

-

X

* คุณสมบัติจะขึ้นอยูแตละผูใหบริการ จึงจะไมกลาวในที่นี้

3. เกณฑราคากลางและรายละเอียดคุณสมบัตกิ ารทํางานแบบตางๆ
การกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติการทํางานแบบตางๆ จากตารางที่ 1

ซึ่งเมื่อพิจารณา

ระบบงาน GIS ทั่วไป จะเห็นวาเปนคุณสมบัติสําหรับระบบงานที่ 3-5 ซึ่งประกอบ ดวย (1) คุณสมบัติ
พื้นฐาน (2) การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล และ (3) คุณสมบัติการสืบคนคืนขอมูล ดังนั้น จึงจะ
กําหนดรายละเอียดรวมกันเปน 1 หัวขอ และคุณสมบัติเฉพาะดานจึงกําหนดแยกไดตามตารางที่ 1
รวมทั้งหมด 4 หัวขอ โดยที่มีความสอดคลองกับความสามารถซอฟตแวร ทําใหสามารถกําหนด
เกณฑราคากลางได ดังนี้
3.1 รายละเอี ย ดคุ ณสมบั ติ พื้ นฐาน การนํ าเข า ปรั บ ปรุ ง แก ไขข อมู ล การสื บ ค นคื นข อมู ล
ราคา 185,000 บาท
1)

โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย

2)

สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ

3)

สามารถแสดงแผนที่ โ ดยกํ า หนดความโปร ง แสงให กั บ ชั้ น ข อ มู ล ทั้ ง ข อ มู ล แบบ
ราสเตอร และเวกเตอรได

4)

มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมีฟงกชั่นพื้นฐานไม
นอยกวาดังนี้ คือ Navigator Windows

5)

มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย
(zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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6)

สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกัดสําหรับระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัด UTM
แบบอัตโนมัติได

7)

มีเครื่องมือสํ าหรับจัดการสัญลั กษณ ซึ่งสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแต ง
สัญลักษณตาง ๆ เชน Point, Line, Polygon

8)

สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได

9)

สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จาก
หลายๆ Field ประกอบกัน

10) สามารถตรวจสอบการเขียน Labels
อัตโนมัติ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทับซอนกันไดโดย

11) มีเครื่องมือ Label manager อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถจัดการการเขียน
ปายชื่อในการกําหนดรูปแบบ สี หรือขนาด ของทุกชั้นขอมูลได
12) สามารถกําหนดความโปรงแสง ความเขม และความสวางใหกับปายชื่อ (Label) ได
13) มีเครื่องมือชวยสรางหนากากครอบตัวอักษรที่สามารถเลือกใชรูปทรงแบบตางๆ และ
ลวดลายพื้นหลังแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลตัวอักษรไมแสดงซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นที่
ที่มีอยูทําใหสามารถอานขอมูลตัวอักษรนั้นไดงายขึ้น
14) สามารถเรี ย กแสดงผลการเชื่ อ มโยงไปยั ง แหล ง ข อ มู ล อื่ น ๆ ได ห ลายรู ป แบบ เช น
แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอ
ภาพและเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ รวมถึง URL Address
ของเว็บไซต
15) สามารถเชื่อมตอขอมูลที่มีใหบริการอยูบนระบบ Internet หรือ Intranet ไดโดยตรง
16) 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
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) สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได
23) มีเครื่องมือสําหรับสรางจุด (Point) เสน (Line) และรูปปด (Polygon)
24) มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline)
โดยสามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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25) มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังนี้ การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก
การขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect
26) มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟฟกไมนอยกวา ดังนี้ Select,

Move,

Rotate,

Delete, Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete,
move)
27) สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ
พิกด
ั ได 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) มี ชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยเพิ่ ม เติ ม ค า พิ กั ด ของข อ มู ล จุ ด ลงในข อ มู ล เชิ ง บรรยายโดย
อัตโนมัติ
32) สามารถโยงยึดภาพ (Image) ที่ไมมีระบบพิกัดใหมีระบบพิกัดเขากับขอมูลแผนที่ที่มี
ระบบพิกัดได
33) สามารถทําการปรับขอมูลเวกเตอรที่ไมมีคาพิกัดใหมีคาพิกัดไดโดยอางอิงกับขอมูล
อื่นที่มีพิกัดแลว
34) สามารถทําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลได
35) สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย
รูปแบบดังตอไปนี้ 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)

สามารถคํ า นวณแบบประมาณการในช ว ง (interpolation)

เช น วิ ธี Inverse

Distance Weighted (IDW) หรือวิธี Spline หรือวิธี kriging ได

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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2)

สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการใชขอมูลในชั้นอื่นไปทําการลบขอมูลใน
ชั้นที่ตองการได

3)

มีชุดเครื่องมือที่สรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการรวมกันของขอมูลที่มีสวนซอนทับ
กันของขอมูลเดิมที่มีอยู

4)

สามารถตัดขอมูลที่ตองการโดยใชคาขอบเขตขอมูลจากชั้นขอมูลอื่นได

5)

สามารถสร า งข อ มู ล ชุ ด ใหม ที่ ไ ด จ ากการซ อ นทั บ ข อ มู ล 2 ชั้ น ข อ มู ล โดยข อ มู ล ที่
สรางขึ้นใหมเกิดจากขอมูลที่ไมมีสวนซอนทับกัน

6)

มีเครื่องมือสําหรับสรางขอมูลแสดงความหนาแนนโดยอาศัยขอมูลตัวอยางหรือที่ทํา
การสุมเอาไว

7)

มี คํ า สั่ ง สํ า หรั บ การคํ า นวณแบบคณิ ต ศาสตร ใ ห กั บ ข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ บบราสเตอร
(Raster calculator)

8)

มีเครื่องมือในการสราง Buffer

3.3 รายละเอียดคุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงโครงขาย ราคา 185,000 บาท

1)

มีเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อคํานวณหาระยะทางที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่
ตองการได

2)

สามารถวิเคราะหหาเสนทางที่สั้นที่สุดในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สนใจ
โดยใชขอมูลจากจุด และกําหนดประเภทของสิ่งที่สนใจและระยะทางที่ตองการได

3)

สามารถหา Distribution
กําหนดได

4)

สามารถหาทิ ศทางเสนโครงข าย โดยใช ข อมู ลจากตาราง Attribute

path

ที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดศูนยกลาง หรือ เปาหมายที่

วิเคราะหขอมูลทิศทางจราจร ไดทั้งทิศทางเดียว,
ผาน โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขการวิเคราะหได

เพื่ อใช ในการ

ทิศทางไปกลับ และทิศทางหาม

5)
6)

สามารถกําหนดบริเวณหามผานได

7)

สามารถใชคําสั่งวิเคราะหห าพื้นที่การใหบ ริการและพื้นที่ ที่สนใจโดยรอบจุดหรื อ
ศูนยบริการที่สามารถใหบริการไดภายในเวลาที่กําหนด โดยการกําหนดจุดศูนยกลาง
ของชุดขอมูลจากจุดยอดและดานประกอบได

8)

สามารถสรางระบบการวัด และอางอิงตามแนวความยาวของขอมูลเสนได (Linear

สามารถวิเคราะหหาขอมูลในขอบเขตพื้นที่ที่ตองการ โดยใชขอมูลจากจุด และกําหนด
ระยะทางที่ตองการได

Reference)
3.4 รายละเอียดคุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิประเทศ ราคา 220,000 บาท
1) มีเครื่องมือในการจัดการการแสดงผลในรูปแบบสามมิติ เชน Zoom In, Zoom Out,
Orbit และ Pan เปนตน

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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2) สามารถเลือก (Select) ขอมูลแบบสามมิติและดูขอมูล Attribute ได
3) สามารถแสดงผลขอมูลเวกเตอรเชิงสามมิติในรูปแบบสามมิติได
4) สามารถแสดงผลขอมูลราสเตอรรวมกับแบบจําลองคาระดับเชิงเลข (DEM) ในรูปแบบ
สามมิติได
5) สามารถสรางเสนทางการแสดงผลขอมูลสามมิติแบบเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติได โดย
สามารถกํ า หนดใช เ สน ค า ความสู ง ความเร็ ว และวิ ธีก ารแสดงผลที่ ต อ งการได และ
สามารถแสดงผลซ้ําโดยอัตโนมัติได
6) สามารถสรางพื้นผิวโครงขายสามเหลี่ยม และจําลองเปนภาพ 3 มิติได
7) สามารถสร า งชุ ด ข อ มู ล สามมิ ติ จ ากข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ โดยสามารถเลื อ กค า จาก
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

ตารางที่ 2 เกณฑราคากลางซอฟตแวรตามประเภทระบบงาน

เกณฑราคากลางตามหัวขอ (บาท)
ประเภทระบบงาน GIS

185,000 185,000 185,000 220,000
ใชขอ
 กําหนดรายละเอียด

เกณฑราคากลาง
ระบบงาน GIS
(บาท)

3.1

3.2

3.3

3.4

1 ทั่วไป

X

-

-

-

185,000

2 ประมวลผลเชิงพื้นที่
ประมวลผลโครงขายเชิง
3 เสน

X

X

-

-

370,000

X

-

X

-

370,000

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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4 ประมวลผลเชิงภูมิประเทศ

X

X

-

X

590,000

5 ระบบรวมงานทั้งหมด

X

X

X

X

775,000

หมายเหตุ ระบบงานที่ 5 เปนระบบงานรวมทัง้ หมด ประกอบดวยคุณลักษณะขอกําหนดรายละเอียด
3.1 ถึง 3.4 หมายถึง ราคาจะเทากับผลรวมราคา 3.1 ถึง 3.4
5. วิธก
ี ารใชงานคูม
 ือสําหรับจัดหาซอฟตแวร GIS ตามระบบงาน
ผูใชตองทราบความตองการในการใชงานระบบ GIS กอนวาตองการระบบงานใด กลาว คือ
1. ระบบงาน GIS ทั่วไป
2. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่
3. ระบบงาน GIS ประมวลผมโครงขายเชิงเสน
4. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงภูมิประเทศ
5. ระบบงาน GIS รวมทั้งหมด
ซึ่งแตละประเภทจะประกอบดวยคุณสมบัติการทํางานตามตารางที่ 2 ฉะนั้น ระบบงานแตละ
ประเภทในการจั ดหาจึงมีลักษณะอ างอิ งตามการใช งานเปนหลั ก มิ ใชอางอิงตามผลิ ต ภัณฑ โ ดย
จะตองตรงกับการใชงานตามคุณสมบัติที่ระบุไว
ดังนั้น 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
- คุ ณ สมบั ติ สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การและให บ ริ ก ารแผนที่ ภ าพถ า ยบนระบบ
เครือขาย
- คุณสมบัติสําหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือขาย (GIS Web Server)

6.1 คุ ณ สมบั ติ สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การและให บ ริ ก ารแผนที่ ภ าพถ า ยบนระบบเครื อ ข า ย
(Image Web Server) ราคา 850,000 บาท
ซอฟตแวรนี้มีคุณลักษณะเฉพาะดานในการบริหารจัดการขอมูลภาพ ไมวาจะเปน
ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม แผนที่ภาพถาย ที่มีปริมาณมาก และสามารถใหบริการผาน
ระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดานการสืบคน และความเร็วในการสงขอมูลภาพ ซึ่ง

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ตองอาศัยกรรมวิธีแบบสตีมมิ่ง (Streaming) และมีอัลกอริธึมสําหรับการจัดการขอมูลภาพขนาด
ใหญไดอยางดี รวมทั้งสามารถเรียกขอมูลเวกเตอรขึ้นซอนทับได

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร
ใหคิดไดเฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น
คุณลักษณะระบบซอฟตแวร Image Web Server
1) โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย
2) สามารถใหบริการแผนที่ภาพ ผานโปรโตคอล ตามมาตรฐาน OGC WMS
3) สนับสนุนการทํางานแบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถทํางานบนโปรแกรมบราวเซอร
มาตรฐานที่มีใชอยูทั่วไปในปจจุบัน
4) สามารถรองรับการใหบริการจากเครื่องแมขายแผนที่อื่นๆ ที่ใหบริการแผนที่ผาน
เครื อ ข า ย ทั้ ง ข อ มู ล แผนที่ เวกเตอร และ ราสเตอร ในรู ป แบบโปรโตคอลต า งๆ
เชน OGC WMS, XML เปนตน
5) ส นั บ ส นุ น ก า ร ทํ า ง า น ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง กา ร ส งผ า น ข อมู ล แ บ บ บี บ อั ด เพื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ
6) สนับสนุนการอานขอมูลภาพแบบบีบอัด ในรูปแบบ Wavelet-based compression
เชน JPEG2000 เปนตน
7) สามารถเขียนขอมูลและสงออกผานเครือขายในรูปแบบตางๆ เชน JPEG , PNG ,
JPEG2000 เปนตน
8) สนับสนุนการอานการซอนทับขอมูลที่มีระบบพิกัดตางกันโดยอัตโนมัติ
9) มีระบบรักษาความปลอดภัยในการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง ขอมูลภาพแตละภาพ
ได
10) สามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในลักษณะของการกําหนดพื้นที่ ตามสิทธิ์ใน
การเขาถึงขอมูลของแตละผูใช
11) สามารถกําหนดความละเอียดของขอมูลภาพที่สงออก ตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
ของแตละผูใช
12) มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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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 และคนหาขอมูลแผนที่
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)

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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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
วิ เ คราะห เ ส น ทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วิ เ คราะห พื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารของจุ ด ต า งๆ
วิเคราะหการขนสงผานพื้นที่จุดตางๆ
ความสามารถในการแกไขขอมูลแผนที่
1) สนั บ สนุ น การแก ไ ขข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ผ า นทางโปรแกรมประยุ ก ต แ บบเครื อ ข า ย
(Online editing)
2) สนับสนุนการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่พรอมๆกันหลายคนได (Multiple users editing)
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
1) มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
2) การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน
ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป

7. การประเมินคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับผูใชบนระบบเครือขาย
คือ การประเมินคาใชจายการะพัฒนาโปรแกรมสวนติดตอผูใชงานผานระบบเครือขาย โดย
จะเปนการพัฒนาที่ตองดําเนินการบนระบบ GIS บนเครือขาย ซึ่งไดกําหนดแนวทางการประเมิน
คาใชจายไว หากมีรายการนอกเหนือจากที่กําหนดไว ซึ่งเปนการกําหนดไวในลักษณะขั้นต่ําที่พึง
ประสงคของแตละระดับการใชงาน ผูใชสามารถทําการประเมินตามแนวทางที่ใหไวเพื่อใชในการ
กําหนดประเมินคาใชจายตอไป

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร ใหคิดได
เฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น
7.1 เกณฑการประเมินคาใชจา ยการพัฒนาโปรแกรมสวนติดตอผูใชระบบ GIS บนระบบ
เครือขาย
การพัฒนาสวนการติดตอผูใชจัดแบง 5 ระดับ เรียงลําดับจากงายไปยาก ดังนี้

ระดับที่ 1 สวนการใชงานทั่วไปสําหรับการแสดงผล (ความตองการขั้นต่ํา)
ระดับที่ 2 สวนการใชงานทั่วไปสําหรับการเพิ่มขอมูลแบบงาย
ระดับที่ 3 ส ว นการเพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ มู ล อรรถาธิ บ าย ที่ ต อ งมี ก ารพั ฒ นา
รูปแบบการนําเขา ปรับปรุง แกไข กับฐานขอมูล (Database) ผานระบบ
เครือขาย

ระดับที่ 4 ส ว นการเพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ มู ล เชิ ง ตํ า แหน ง ที่ ต อ งมี ก ารพั ฒ นา
รู

ป

แ

บ

บ

ก

า

ร

นํ

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS

า

เ

ข

า

5
52

ปรับปรุง แกไข กับฐานขอมูลเชิงตําแหนง (Spatial Database) ผานระบบ
เครือขาย

ระดับที่ 5 ส ว นการวิ เ คราะห โ ครงข า ยเชิ ง เส น สํ า หรั บ การให บ ริ ก ารด า นการจราจร
ข
น
ผานระบบเครือขาย

ส

ง

(Logistic)

7.2 การใชเกณฑราคากลาง
การพัฒนาสวนติดตอผูใชในระดับที่ 1 เปนความตองพื้นฐานที่พึงมีทั่วไปในการเรียกใช
งานผานระบบเครือขาย ซึ่งเปนการสรางสวนติดตอผูใชบนหนาเว็บตามความตองการผูใช สําหรับ
สวนอื่น ผูใชสามารถพิจารณาเลือกตามความตองการ
และหากไมมีรายการที่ตองการพัฒนา
ปรากฏในเอกสารนี้ ผูใชสามารถประเมินคาใชจายตามแนวทางที่จะกลาวตอไปเองได
7.3 การประเมินคาใชจายการพัฒนาสวนติดตอผูใช
แนวคิ ด การประเมิ นค า ใช จา ยการพั ฒนาโปรแกรมประยุ กต บ นระบบภู มิส ารสนเทศบน
ระบบเครือขายนั้น เนื่องจากมีปจจัยดานระยะเวลาในการพัฒนา และปจจัยอื่นๆ เกี่ยวของ จึงเห็นควร
ใหใชวิธีการกําหนดเปนตัวคูณเพื่อปรับระยะเวลา คือ ตัวคูณสําหรับปจจัย การทดสอบ การปรับปรุง
และแก ไ ข ตามระดับ ความงา ย-ยาก รวมทั้ ง ตัว คู ณสํ าหรั บ ป จจั ย การดํ า เนิ น งานในส ว น การเก็ บ
ขอมูลความตองการเพื่อใชในการออกแบบ รวมถึงการติดตอประสานงานตาง ๆ ทั้งนี้ ปจจัยการ
ประมาณการคาใชจายสามารถสรุปไดดังนี้

1. เวลาที่ใชในการพัฒนาแตละระดับ (M) ดังแสดงในตารางดานลางนี้
2. คาใชจายการพัฒนาคิดเปน Man-Day (C) โดยใชฐานการคํานวณจากอัตราเงินเดือน
โปรแกรมเมอร โดยกําหนดอัตราเงินเดือนโปรแกรมเมอรที่มีความสามารถระดับกลาง
ในการพัฒนาที่ 30,000 บาท ทั้งนี้ คิดเปนคาใชจายตอวัน = 30,000/20 = 1,500 บาท
2. ตัวคูณปรับเวลาสําหรับการทดสอบ แกไข ปรับปรุง (K) โดยพิจารณาถึงความระดับ
ความงาย-ยากในแตละระดับ และลักษณะของการใชงานโดยอางอิงกับความสามารถ
ของโปรแกรมเมอรในระดับอัตราเงินเดือน 30,000 บาท และความเขาใจในเนื้องาน
แตละกลุม ซึ่งไดกําหนดตัวคูณไว ดังนี้
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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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Man-Day Cost = KMOC
7.4 คาใชจายการพัฒนา
จากการคิดประเมินที่ระบุไวขางตน ในการพัฒนาแตละระดับจะไดวา คาใชจายตอวันใน
การดําเนินการ (KMO) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาใชจายตอวันในการดําเนินการ (KMO)

ระดับความงายไปยาก

(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
ตารางที่ 4 รายการในการพัฒนาสวนติดตอผูใชเพื่อการใชงานระบบ GIS ผานระบบเครือขาย
ที่

รายการ

รายละเอียด

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)

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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ที่

รายการ

รายละเอียด

Layer Control

เครื่องมือวาดภาพแผนที่ โดยผูใชงานสามารถ แสดง หรือไมแสดง
ชั้นขอมูลได แต
ไมสามารถเปลี่ยนสัญลักษณของขั้นขอมูล และเปลี่ยนลําดับการ
แสดงขอมูล (วาดกอน หรือหลัง) ได

PopUp Information

การแสดงขอมูลรายละเอียด (Attribute) ของขอมูลแผนที่ที่เลือก
เปนตารางขอมูล ซึ่งแสดงชื่อคอลัมนและขอมูล ตามชื่อฟลดและ
ขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูล

วัดระยะทาง

1) ผูใชงานกําหนดจุดตนทาง และปลายทาง ซึ่งสามารถกําหนดจุด
(vertex) ระหวางทางไดโดยไมจํากัดจํานวน
2) สามารถวัดระยะทางไดเฉพาะในหนาจอแผนที่เดียวเทานั้น ไม
สามารถ เลื่อนภาพ (Pan) หรือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom In/Out)
ในขณะที่ใชเครื่องมือวัดระยะทางได
3) หนวยของระยะทางที่วัดได จะเปนไปตามขอกําหนดที่ตกลงไว
กอน (ผูใชงานไมสามารถเปลี่ยนแปลงหนวยเองได)

วัดพื้นที่

1) ผูใชงานกําหนดจุด (vertex) ของพื้นที่รูปปด (polygon) ไดโดย
ไมจํากัดจํานวน
2) สามารถวัดพื้นที่ของรูปปดไดเฉพาะในหนาจอแผนที่เดียว
เทานั้น ไมสามารถเลื่อนภาพ (Pan) หรือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom
In/Out) ในขณะที่ใชเครื่องมือวัดพื้นที่ได
3) หนวยของพื้นที่ที่วัดได จะเปนไปตามขอกําหนดที่ตกลงไวกอน
(ผูใชงานไมสามารถเปลีย
่ นแปลงหนวยเองได)

Query by pointing

เครื่องมือสอบถามขอมูลแผนที่ โดยการเลือกบนแผนที่ และขอมูลที่
ถูกเลือกจะแสดงเปน Popup info

Tool ในการปรับแตง

เครื่องมือ กําหนดสัญลักษณการแสดงผลชั้นขอมูลแผนที่ โดยผูด
 ูแล

Display ชั้น Layer ตางๆ

ระบบเทานั้น (กําหนดการแสดงผลมาตรฐานเพื่อใหผูใชงานทุกคน
เห็นภาพแผนที่เหมือนกัน) และผูใชงานไมสามารถกําหนดสัญลักษณ
การแสดงผลของตัวเองได

2 สราง Form สําหรับ Input
ขอมูลตางๆ

1) ฟลดขอมูลที่นําเขาเปนฟลดของตารางขอมูลเพียงตารางเดียว
หรือเปนฟลดขอมูลของตารางยอยที่มีความสัมพันธโดยตรงกับตาราง
หลักเทานั้น (Join กันแบบ level เดียว)

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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ที่

รายการ

รายละเอียด

2) มีการตรวจสอบการ validate ขอมูลตามประเภทของฟลดขอ
 มูล
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
กําหนดสัญลักษณของจุด 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 เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการกําหนดจุด หรือลากกรอบ
สี่เหลี่ยมเพื่อเลือกขอมูลบนแผนที่ ตามรายการชั้นขอมูลที่มีการ
output)
กําหนดไว แลวแสดงผลเปน Popup Info

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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ที่

รายการ

รายละเอียด

10 คนหาขอมูลโดยใช Attribute เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการกําหนดเงื่อนไขจากขอมูล
รายละเอียด (Attribute) ของชั้นขอมูลที่เลือก (ไมเกิน 2 เงื่อนไข)
ไมเกิน 2 เงื่อนไข
แลวแสดงผลเปน Popup Info
11

คนหาขอมูลแบบใชพื้นที่
Spatial Search

12 แกไขขอมูล Attribute ได

เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการซอนทับ (overlay) กับชัน
้
ขอมูลอื่น
(ไมเกิน 2 ชั้นขอมูล) เชน เลือกชั้นขอมูลจุด จากชั้นขอมูลรูปปดที่
เลือกไว
1) ฟลดขอมูลที่แกไขเปนฟลดของตารางขอมูลเพียงตารางเดียว
หรือเปนฟลดขอมูลของตารางยอยที่มีความสัมพันธโดยตรงกับ
ตารางหลักเทานั้น (Join กันแบบ level เดียว)
2) มีการตรวจสอบการ validate ขอมูลตามประเภทของฟลดขอ
 มูล
หรือขอกําหนดที่มีการกําหนดไวกอน
3) เปนการแกไขขอมูลเพื่อจัดเก็บลงตารางขอมูลโดยตรง ซึ่งไม
รวมถึง workflow การทํางานตางๆ เชน ผูบันทึกนําเขาขอมูล แลว
สงขอมูลที่บน
ั ทึกไปใหผูอนุมัติทําการตรวจสอบกอนจัดเก็บลง
ตารางขอมูลจริง

13 แกไขขอมูล Graphic ได

1) ขอมูลประเภทจุด สามารถเลื่อนตําแหนงจุดได โดยกําหนด
(Point, Line, Polygon) อยาง ตําแหนงใหมบนแผนที่
งาย
2) ขอมูลประเภทเสน สามารถแกไขรูปรางของเสนได โดยการเพิ่ม
ลบ และเคลื่อนยาย vertex
3) ขอมูลประเภทรูปปด สามารถแกไขรูปรางของรูปปดได โดยการ
เพิ่ม ลบ และเคลื่อนยาย vertex

14 Attribute Report จากขอมูลที่ 1) พิมพรายงานที่มีการกําหนดขนาดกระดาษ และรูปแบบไวแลว
เลือกได (ไมเกิน 2 Report)

โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบเองได เชน Orientation
(landscape หรือ portrait) ฟลดขอมูล ที่แสดง รวมทั้งองคประกอบ
ของรายงาน ไดแก header footer และอื่นๆ
2) ขอมูลที่แสดงเปนขอมูลที่ดึงจากตารางหลัก หรือตารางยอยที่มี
ความสัมพันธโดยตรงกับตารางหลัก ที่ไมมีการ join หรือการ

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS

5
57

ที่

รายการ

รายละเอียด
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

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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จากตารางรายการพัฒนาจํานวน 17 รายการขางตน นํามาจัดระดับความงายยาก และ
ประมาณจํานวนวันที่ใชในการพัฒนา สามารถคํานวณคาใชจายได ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงคาใชจายในการพัฒนาสวนการติดตอผูใชรายการตาง ๆ
ที่
รายการ
ระดับ วัน คาใชจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ระดับ Man-Day

1. Map Engine : Basic
Map Control ตางๆ เชน Zoom Pan

1

6,750

Layer Control

2

8,100

3

12,150

4

13,500

5

16,200

Popup Information
วัดระยะทาง

1

19 128,250

วัดพื้นที่
Query by pointing
Tool ในการปรับแตง Display ชั้น Layer ตางๆ
2. สราง Form สําหรับ Input ขอมูลตางๆ

10

81,000

3. Print Map (ไมเกิน 2 Layout)

4

32,400

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

4. Drawing Tool วาด Point Line Polygon

2

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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ที่

รายการ

ระดับ วัน คาใชจาย
(บาท)

11. คนหาขอมูลแบบใชพื้นที่ Spatial Search โดยใช
ขอมูล Polygon

ที่วาด หรือ จาก Buffer ที่สรางขึ้น

14. Report จากขอมูลที่เลือกได (ไมเกิน 2 Report)

97,200

7

85,050

3

12. แกไขขอมูล Attribute ได
13. แกไขขอมูล Graphic ได

8

หมายเหตุ

4

10 135,000
3

40,500

Network Analysis Tool :
15.

Path finding

16.

Service Area

17.

Closest Facilities

10 162,000
5

8

129,600

8

129,600

รวม 1,263,600

คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS
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เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณลกษณะ นั4 ฐานักระดานัอเล"กทรอนักสือกร% (Electronic Board หรอ e-Board)
ข้อความองกระทรวงมหาดไทย
ค;ณสือกรมบต
๑. ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ... น(>ว
๒. เปAนกระดานทใช#เทค์  กทม.  ๑โนโลย ระบบอัษฎาน( ฟราเรด (Infrared) หรอัษฎา ระบบอัษฎาเ( ล.กโตรแมกเนต(ก
(Electromagnetic) หรอัษฎาดกว%า
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถแส่วนราชการ/หน่วยงดงผู้ว่ารลจากค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารผู้ว่ารา% นเค์  กทม.  ๑รอัษฎางฉัย และให้ความเห็ายระบบ LCD/DLP หรอัษฎาดกว%า
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน> กระดานท6าจากวส่วนราชการ/หน่วยงดท4 แข.งแรง ทนทาน และลดแส่วนราชการ/หน่วยงงส่วนราชการ/หน่วยงะท#อัษฎาน (Low Glare Screen)
๕. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถต(ดต>งได#ทง> แบบย5ดต(ดต>งฝาผู้ว่ารนง และต(ดต>งบนขาต>งทมล#อัษฎาเลอัษฎาน
๖. ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#น(>วหรอัษฎาวตถ4อัษฎานในการเขยน วาดภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง หรอัษฎาค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 การท6างานต%าง ๆ ในระบบ
ค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารได#
๗. วตถ4ในการเขยนกระดาน (Marker) เปAนอัษฎาป4 กรณมาตรฐานมาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงร#อัษฎามกบจอัษฎารบภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงHงส่วนราชการ/หน่วยง
5 ามารถ
ท6างานแทนเมาส่วนราชการ/หน่วยง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมกบกระดานแบบมปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(ส่วนราชการ/หน่วยงมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน: (Interactive) และเชอัษฎามต%อัษฎา
แบบไร#ส่วนราชการ/หน่วยงาย
๘. การเชอัษฎามต%อัษฎากบระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารแบบไร#ส่วนราชการ/หน่วยงาย หรอัษฎาทางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎารต USB2.0 หรอัษฎาดกว%า
๙. มHอัษฎาฟตแวรค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 การท6างาน
๙.๑ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถรอัษฎางรบภาษาไทย ภาษาอัษฎางกฤษ เปAนอัษฎายา% งน#อัษฎาย
๙.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถน6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎาร3ปแบบกราฟฟzก ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน(ง ว(ดโอัษฎา เส่วนราชการ/หน่วยงยง ได#
๙.๓ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถจดเก.บ ค์  กทม.  ๑น# หา บนท5กข#อัษฎามล3 ลงในระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎาร (ฮารดด(ส่วนราชการ/หน่วยงก Hด
ดวด ฯลฯ ) ในร3ปแบบข#อัษฎาค์  กทม.  ๑วาม กราฟฟzก ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน(ง ว(ดโอัษฎา เส่วนราชการ/หน่วยงยง ได#
๙.๔ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานร%วมกบโปรแกรมส่วนราชการ/หน่วยง6านกงานได# เช%น MS Office, Open Office และ
ส่วนราชการ/หน่วยงามารถบนท5กข#อัษฎามล3 ทเขยนลงรวมในไฟลเอัษฎากส่วนราชการ/หน่วยงาร, ไฟลค์  กทม.  ๑6านวณ, ไฟลน6าเส่วนราชการ/หน่วยงนอัษฎางานได#
๙.๕ รอัษฎางรบการเขยนด#วยลายมอัษฎาและรบเข#าเปAนตวพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงม( พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงมาตรฐานภาษาอัษฎางกฤษเปAนอัษฎายา% ง
น#อัษฎาย
๙.๖ รอัษฎางรบการแปลงลายมอัษฎาเปAนส่วนราชการ/หน่วยงต3 รทางค์  กทม.  ๑ณต( ศาส่วนราชการ/หน่วยงตรได#
๙.๗ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมกบระบบปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิบ( ต(การ Windows หรอัษฎา Linux หรอัษฎา Mac
หรอัษฎาอัษฎาน ๆ ได#
๙.๘ ส่วนราชการ/หน่วยงามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงม( พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงอัษฎาอัษฎากทางเค์  กทม.  ๑รอัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงม( พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงได#

ราคา
- ระบบอัษฎาน( ฟราเรด (Infrared)
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๗๕ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ระบบอัษฎาน( ฟราเรด (Infrared)
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๑๐๒ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๙๐,๐๐๐ บาท
- ระบบอัษฎาเ( ล.กโตรแมกเนต(ก
(Electromagnetic)
ขนาดไม%น#อัษฎายกว%า ๙๕ น(>ว ราค์  กทม.  ๑าไม%
เก(น ๑๖๐,๐๐๐ บาท

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบการจดหาทมค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ทได#ก6าหนดไว#

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณลกษณะ นั4 ฐานักระดานัอเล"กทรอนักสือกร%ข้อความนัาดเล"ก
(Mini Electronic Board หรอ Mini e-Board)
ข้อความองกระทรวงมหาดไทย
ค;ณสือกรมบต
๑. เปAนกระดานอัษฎาเ( ล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยงขนาดเล.ก ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานร%วมกบกระดานอัษฎาเ( ล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยง
(Electronic Board หรอัษฎา e-Board) แบบมปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ(ส่วนราชการ/หน่วยงมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน: (Interactive)
๒. มอัษฎาป4 กรณรบ/ส่วนราชการ/หน่วยง%งส่วนราชการ/หน่วยงญญาณไร#ส่วนราชการ/หน่วยงายแบบ USB เปAนอัษฎาป4 กรณมาตรฐาน
๓. มปากกาอัษฎาเ( ล.กทรอัษฎาน(กส่วนราชการ/หน่วยงเฉัย และให้ความเห็พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงาะส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบเขยน เปAนอัษฎาป4 กรณมาตรฐาน
๔. มหน#าจอัษฎา LCD หรอัษฎาดกว%า ใช#ในการแส่วนราชการ/หน่วยงดงส่วนราชการ/หน่วยงถานะต%าง ๆ
๕. ส่วนราชการ/หน่วยง%งส่วนราชการ/หน่วยงญญาณผู้ว่ารา% นระบบค์  กทม.  ๑ลนว(ทย4 (Wireless) ได#
๖. รอัษฎางรบระบบปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิบ( ต(การ Windows หรอัษฎา Linux หรอัษฎา Mac ได#

ราคา
ราค์  กทม.  ๑าไม%เก(น ๑๕,๐๐๐ บาท

หมายเหต4 : ส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบการจดหาทมค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ทได#ก6าหนดไว#

หนัา 56

เกณฑ์รา%ราคากลางและค;ณลกษณะ นั4 ฐานัแท"บเล"ต (Tablet)
ข้อความองกระทรวงมหาดไทย
ค;ณสือกรมบต
๑. เครองแท"บเล"ต ข้อความนัาด ๓๒ GB แบบท- ๑
- มหน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ทมค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยงญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หรอัษฎาดกว%า
- มหน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหลก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB
- มหน%วยจดเก.บข#อัษฎามล3 (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๓๒ GB
- ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว
- อัษฎาป4 กรณน6าเข#าข#อัษฎามล3 และอัษฎาป4 กรณค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 แบบต(ดต>งภายในตวเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง (Built-in) ระบบรบข#อัษฎามล3 แบบ
ส่วนราชการ/หน่วยงมผู้ว่ารส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
- มอัษฎาป4 กรณการเชอัษฎามต%อัษฎาแบบ USB
- มแบตเตอัษฎารชน(ด Lithium Polymer ทส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ตอัษฎา% เนอัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎารได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖
ชวโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานกบระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
- มกล#อัษฎางถ%ายร3ปท>งด#านหน#าและด#านหลง
- ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
๒. เครองแท"บเล"ต ข้อความนัาด ๓๒ GB แบบท- ๒
- มหน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ทมค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยงญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หรอัษฎาดกว%า
- มหน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหลก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB
- มหน%วยจดเก.บข#อัษฎามล3 (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๓๒ GB
- ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว
- อัษฎาป4 กรณน6าเข#าข#อัษฎามล3 และอัษฎาป4 กรณค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 แบบต(ดต>งภายในตวเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง (Built-in) ระบบรบข#อัษฎามล3 แบบ
ส่วนราชการ/หน่วยงมผู้ว่ารส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
- มอัษฎาป4 กรณการเชอัษฎามต%อัษฎาแบบ USB
- มแบตเตอัษฎารชน(ด Lithium Polymer ทส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ตอัษฎา% เนอัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎารได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖
ชวโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานกบระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
- มกล#อัษฎางถ%ายร3ปท>งด#านหน#าและด#านหลง
- ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หรอัษฎาดกว%า
๓. เครองแท"บเล"ต ข้อความนัาด ๖๔ GB แบบท- ๑
- มหน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ทมค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยงญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หรอัษฎาดกว%า
- มหน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหลก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB
- มหน%วยจดเก.บข#อัษฎามล3 (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๖๔ GB
- ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว
- อัษฎาป4 กรณน6าเข#าข#อัษฎามล3 และอัษฎาป4 กรณค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 แบบต(ดต>งภายในตวเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง (Built-in) ระบบรบข#อัษฎามล3 แบบ
ส่วนราชการ/หน่วยงมผู้ว่ารส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
- มอัษฎาป4 กรณการเชอัษฎามต%อัษฎาแบบ USB
- มแบตเตอัษฎารชน(ด Lithium Polymer ทส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ตอัษฎา% เนอัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎารได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖
ชวโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานกบระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
- มกล#อัษฎางถ%ายร3ปท>งด#านหน#าและด#านหลง
- ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
๔. เครองแท"บเล"ต ข้อความนัาด ๖๔ GB แบบท- ๒
- มหน%วยประมวลผู้ว่ารลกลาง (CPU) ทมค์  กทม.  ๑วามเร.วส่วนราชการ/หน่วยงญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core ห(กาไม%น#อัษฎายกว%า ๑ GHz และเปAน
ส่วนราชการ/หน่วยงถาปTตยกรรมแบบ Dual Core หรอัษฎาดกว%า
- มหน%วยค์  กทม.  ๑วามจ6าหลก (RAM) ไม%น#อัษฎายกว%า ๕๑๒ MB
- มหน%วยจดเก.บข#อัษฎามล3 (Internal Mass Storage ขนาดค์  กทม.  ๑วามจ4ไม%น#อัษฎายกว%า ๖๔ GB
- ขนาดจอัษฎา (Effective Screen Size) วดตามแนวทแยงม4มไม%น#อัษฎายกว%า ๗ น(>ว
- อัษฎาป4 กรณน6าเข#าข#อัษฎามล3 และอัษฎาป4 กรณค์  กทม.  ๑วบค์  กทม.  ๑ม4 แบบต(ดต>งภายในตวเค์  กทม.  ๑รอัษฎาง (Built-in) ระบบรบข#อัษฎามล3 แบบ
ส่วนราชการ/หน่วยงมผู้ว่ารส่วนราชการ/หน่วยงจอัษฎาภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเง (Touch Screen)
- มอัษฎาป4 กรณการเชอัษฎามต%อัษฎาแบบ USB
- มแบตเตอัษฎารชน(ด Lithium Polymer ทส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานได#ปกต(ตอัษฎา% เนอัษฎางโดยใช#แบตเตอัษฎารได#ไม%น#อัษฎายกว%า ๖
ชวโมง ส่วนราชการ/หน่วยงามารถท6างานกบระบบไฟฟZาในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได#
- มกล#อัษฎางถ%ายร3ปท>งด#านหน#าและด#านหลง
- ส่วนราชการ/หน่วยงามารถใช#งานได#ไม%น#อัษฎายกว%า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หรอัษฎาดกว%า

ราคา
๑๙,๕๐๐ บาท

๒๓,๕๐๐ บาท

๒๒,๕๐๐ บาท

๒๖,๕๐๐ บาท

หมายเหต4 : ๑) แก#ไขตามมต(ทประช4ม ค์  กทม.  ๑กก.การบร(หารและจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎาง มท. ค์  กทม.  ๑ร>งท ๘/๒๕๕๕ ณ วนท ๓๐ ส่วนราชการ/หน่วยง.ค์  กทม.  ๑.๕๕
๒) ส่วนราชการ/หน่วยง6าหรบการจดหาทมค์  กทม.  ๑วามแตกต%างไปจากน> ให#เปAนไปตามมต(ค์  กทม.  ๑ณะกรรมการการจดหาระบบค์  กทม.  ๑อัษฎามพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงว( เตอัษฎารขอัษฎางกระทรวง
มหาดไทย ทได#ก6าหนดไว#
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หลกเกณฑ์รา%และ
แนัวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอบตการจดหา
ระบบคอม วเตอร%ข้อความองรฐ
(ตามมตคณะ ฐมนต
เมอ น ๒๓ มนาคม ๒๕๔๗)
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หนังสือกรอสือกรงการข้อความอง
กระทรวงมหาดไทย
ท-เก-ยวข้อความองกบการจดหา
ระบบคอม วเตอร%
ข้อความองรฐ
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หนังสือกรอสือกรงการข้อความองกระทรวงมหาดไทยท-เก-ยวข้อความองกบการจดหาระบบคอม วเตอร%ข้อความองรฐ
ล0าดบท- ช4นัความเร"ว
เลข้อความทหนังสือกร
อ
1
ด%วนทส่วนราชการ/หน่วยง4ด ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๔๑๕
2
3
๔
๕
๖

ด%วนมาก
ด%วนมาก
ด%วนทส่วนราชการ/หน่วยง4ด
ด%วนทส่วนราชการ/หน่วยง4ด
ด%วนมาก

ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๖๘๖
ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๑๑๘
ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๗๖๔
ท มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๓
ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๔๒๔

๗
๘

ด%วนทส่วนราชการ/หน่วยง4ด ท มท ๐๒๑๐.๕/๙๐๘๕
ด%วนทส่วนราชการ/หน่วยง4ด ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๙๗๖

๙

-

ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๙๘๘

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ด%วนทส่วนราชการ/หน่วยง4ด
-

ท มท ๐๒๑๐.๕/๒๗๐๙
ท มท ๐๒๑๐.๕/ว๙๑๑
ท มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐
ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๑๕๖๐

๑๔
๑๕

ท มท ๐๒๑๐.๕/ว ๑๘๗๕
ด%วนทส่วนราชการ/หน่วยง4ด ท มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘

ลงวนัท๓ ก4มภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน: ๒๕๕๓

ถิ่นในจังหวัดᔏ朸t횬ဂÀĀЀŜࡼńࡼĤࡼĈࡼôࡼÜࡼ㿤ȱ㿌ȱ瘌рḈง+
ผู้ว่ารวจ. ท4กจงหวด,
ปลดกร4งเทพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงมหานค์  กทม.  ๑ร,
นายกเมอัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงทยา
๓ กนยายน ๒๕๕๓
ผู้ว่ารวจ. ท4กจงหวด
๘ ต4ลาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๕๓
ผู้ว่ารวจ. ท4กจงหวด
๒๘ ก4มภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงน: ๒๕๕๔ ผู้ว่ารวจ. ท4กจงหวด
๓๐ ม(ถน4 ายน ๒๕๕๔ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงนจ.ส่วนราชการ/หน่วยงมท4 รปราการ
หวหน#าส่วนราชการ/หน่วยงว% นราชการระดบ
๘ ส่วนราชการ/หน่วยงง( หาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๕๔
กรม หวหน#าหน%วยงาน
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยงงกด มท.
ปลด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จงหวด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยงว% น
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยงงกด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.,
นายกเมอัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงทยา
๒๖ ส่วนราชการ/หน่วยงง( หาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๕๔ ผู้ว่ารวจ. แม%ฮ%อัษฎางส่วนราชการ/หน่วยงอัษฎาน
๒๐ กนยายน ๒๕๕๔ หวหน#าส่วนราชการ/หน่วยงว% นราชการระดบ
กรม หวหน#าหน%วยงาน
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยงงกด มท.
ปลด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จงหวด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยงว% น
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยงงกด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.,
นายกเมอัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงทยา
๒๑ กนยายน ๒๕๕๔ หวหน#าส่วนราชการ/หน่วยงว% นราชการระดบ
กรม หวหน#าหน%วยงาน
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยงงกด มท.
ปลด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จงหวด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยงว% น
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยงงกด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.,
นายกเมอัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงทยา
๖ ต4ลาค์  กทม.  ๑ม ๒๕๕๔
หน.ส่วนราชการ/หน่วยงนจ.นรา:(วาส่วนราชการ/หน่วยง
๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฤศจ(กายน ๒๕๕๔ หน.ส่วนราชการ/หน่วยงนจ.ท4กจงหวด
๒๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงฤศจ(กายน ๒๕๕๔ ผู้ว่ารวจ.เชยงใหม%
หวหน#าส่วนราชการ/หน่วยงว% นราชการระดบ
๕ เมษายน ๒๕๕๕
กรม หวหน#าหน%วยงาน
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยงงกด มท.
ปลด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จงหวด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยงว% น
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยงงกด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.,
นายกเมอัษฎางพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงทยา
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
ผู้ว่ารวจ. ท4กจงหวด
๑๘ ม(ถน4 ายน ๒๕๕๕ หวหน#าส่วนราชการ/หน่วยงว% นราชการระดบ
กรม หวหน#าหน%วยงาน
รฐว(ส่วนราชการ/หน่วยงาหก(จในส่วนราชการ/หน่วยงงกด มท.
ปลด กทม., ผู้ว่ารวจ. ท4ก
จงหวด, ผู้ว่าร3#บร(หารส่วนราชการ/หน่วยงว% น
ราชการในส่วนราชการ/หน่วยงงกด ส่วนราชการ/หน่วยงป.มท.
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วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน 655

1 จาก 2

แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวของ/หนังสือสั่งการ/แบบฟอรมที่ใช

อัตราคาจางที่ปรึกษา
ที่มา: ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/thai/upload/ba1.pdf
คูมือ หลักเกณฑ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการคาจางที่ปรึกษา
ที่มา: 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 (ฉบับที่ ๗ - พ.ศ.๒๕๕๒)
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
ตัวอยาง
๑. ตัวอยางการจัดทําวาระการประชุมคณะกรรมการฯ
๒. ตัวอยางการนําเสนอโครงการทาง power point
๓. ตัวอยางเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเชาระบบคอมพิเตอรแทนการซื้อ
๔. ตัวอยางโครงการจางพัฒนาระบบโปรแกรม
๕. ตัวอยางการจัดทําแบบรายงานจัดหาคอมพิวเตอรที่มีมูลคาไมเกิน ๕ ลานบาท
แบบฟอรมรายละเอียดอุปกรณที่จัดหาตามโครงการฯ และตัวอยาง
๑. แบบฟอรม [doc]
๒. แบบฟอรม [xls]
๓. แบบฟอรม [ods]
๔. แบบฟอรม [pdf]
๕. ตัวอยาง (เกณฑ MICT ป ๕๓)
- [ods]
- [pdf]
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๖๘๖ ลว ๓ ก.ย.๒๕๕๓
เรื่องการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๑๑๘ ลว ๘ ต.ค.๒๕๕๓
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๑๕๐ ลว ๒๘ ก.พ.๒๕๕๔
เรื่อง ขอทราบแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลว ๒๘ ก.พ.๒๕๕๔
เรื่อง แจงผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือปฏิบัติ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/๒๙๖๘ ลว ๒๙ ม.ค.๒๕๕๔
เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือสํานักกฎหมาย สป. ดวนที่สุด ที่ มท
๐๒๐๘.๔/๕๖๘ ลว ๑๒ เม.ย.๒๕๕๔ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๓ ลว ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๔
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๔๒๔ ลว ๘ ส.ค.๒๕๕๔
เรื่อง รายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณตามโครงการ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๐๘๕ ลว ๒๖ ส.ค.๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๙๗๖ ลว ๒๐ ก.ย.๒๕๕๔
เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
สิ่งที่สงมาดวย
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
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๙๘๘ ลว ๒๑ ก.ย.๒๕๕๔
เรื่อง ขอกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และซอฟตแวรสําหรับงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๒๐๓/ว๓๕๐๙ ลว ๑๔ ก.ย.๒๕๕๔
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๗๐๙ ลว ๖ ต.ค.๒๕๕๔
เรื่อง ขอกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และซอฟตแวรสําหรับงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ ลว ๒๕ พ.ย.๒๕๕๔
เรื่อง ขอกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และซอฟตแวรสําหรับงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)
เอกสารความรู สดร. ลําดับที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๔
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เผยแพรเมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๕๔)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๘๗๕ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๕๕
เรื่อง เกณฑราคากลางและคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๕๕
เรื่อง เกณฑราคากลางและคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๕
เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
แผนผัง
๑. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย
๒. กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย
สไลดประกอบการบรรยาย (ปรับปรุงแกไขเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ย.๒๕๕๔)
๑. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- [pdf]
๒. แนวทางการจัดทําโครงการจัดหาคอมพิวเตอรที่รัฐไดประโยชนสูงสุด
- [pdf]
Back
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