
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร   ประจําปงบประมาณ 2553 

 

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  แบบที ่1.   ราคา 120,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแม

ขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬกิาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 

หนวย  

-  CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 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 หรือ SATA หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

นอย กวา 7,200 รอบ/นาที และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

-  มี DVD-ROM หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

-  มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอยีดไมนอยกวา 1,280 X 1,024 ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

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

-   ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

 

2.  เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย แบบที ่2.       ราคา  600,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดีกวา สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแม

ขาย (Server) ท่ีใชงานระบบปฏิบตัิการ UNIX โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 

GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

-  CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 2 

MB 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

-  สนบัสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 และ 5 

-  มีชองสําหรับเช่ือมตออุปกรณเพ่ิมเติมแบบ PCI-X หรือ PCI-E หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2

ชอง 

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไมนอยกวา 

10,000 รอบ/นาที และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

-  มี DVD-ROM หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
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-  มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอยีดไมนอยกวา 1,280 X 1,024 ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

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

-  ตดิตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ท่ีไมจํากัดจาํนวนการเขาใชงานบนเคร่ืองพรอมใชงาน 

โดยมีลิขสิทธิถู์กตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย 

 

3.  ตูสําหรับติดตั้งเคร่ืองแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  แบบท่ี 1.  ราคา 380,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  สามารถตดิตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 6 เคร่ือง  

-  มี Interconnect Module ท่ีใชในการเช่ือมตอแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวน

ไมนอยกวา 2 หนวย และ Fiber Channel จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย   

-  มีระบบการจายไฟฟาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับตดิตั้ง

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade เต็มตู  

-  มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบ

ตามจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีสามารถตดิตั้งไดเต็มตู  

 

4.  ตูสําหรับติดตั้งเคร่ืองแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  แบบท่ี 2.  ราคา 690,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  สามารถตดิตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 14 เคร่ือง  

-  มี Interconnect Module ท่ีใชในการเช่ือมตอแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวน

ไมนอยกวา 2 หนวย และ Fiber Channel จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย   

-  มีระบบการจายไฟฟาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับตดิตั้ง

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade เต็มตู  

-  มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวนจํานวนสิทธ ิ(license) 

ครบตามจํานวนเคร่ืองท่ีสามารถติดตั้งไดเต็มตู  

 

5.  แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด  Blade สําหรับตู Enclosure/Chassis  แบบท่ี 1.   

ราคา 170,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) สําหรับคอมพิวเตอรแม

ขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬกิาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 

หนวย  

-  CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB 

ตอ Processor และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz  

-  แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 2 หนวย 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
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-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกวา แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ท่ีมี

ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบ/นาที และมีขนาดความจไุมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอย

กวา 2 หนวย 

-  สนบัสนุนการทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

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

-  มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย    

-   ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

 

6.  แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับตู Enclosure/Chassis แบบท่ี 2.      

ราคา  330,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) สําหรับคอมพิวเตอรแม

ขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬกิาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 

หนวย  

-  CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 12 MB 

ตอ Processor และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz 

-  แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 4 หนวย 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกวา แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ท่ีมี

ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบ/นาที และมีขนาดความจไุมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอย

กวา 2 หนวย 

-  สนับสนุนการทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1  

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

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

-  มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย     

-  ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

 

7.  เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว) ราคา 20,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

-  มีแผงวงจรหลัก (Main board) ท่ีมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 

หนวย 

-  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB  

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB  

มีผลบังคับใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2553



 4

-   มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 

จํานวน 1 หนวย 

-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-  มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 

หนวย 

 

8.  เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1. * (จอขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว)  

ราคา  30,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน 1 หนวย 

-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 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 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-  มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอยีดไมนอยกวา 1,366 X 768  Pixel, มี Contrast Ratio ไม

นอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 

9.  เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2. * (จอขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว) 

ราคา  33,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไมนอยกวา 2.6 GHz จํานวน 1 หนวย 

-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB  

-  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 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-  มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอยีดไมนอยกวา 1,366 X 768 Pixel, มี Contrast Ratio ไม

นอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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10.  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบท่ี 1. *   ราคา 11,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.6 GHz จํานวน 1 

หนวย 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 1 GB  

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 160 GB จํานวน 1 หนวย 

-  มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-  สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g)  

 

11.  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบท่ี 2. *   ราคา  23,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz และมีความเร็ว

บัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจไุมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

-  มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 

-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-  สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth  

 

12.  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล *    ราคา  33,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

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

นอยกวา 2.0 GHz และมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 320 GB จํานวน 1 หนวย 

-  มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-  สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth  
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13.  อุปกรณสําหรับจัดเกบ็ขอมูลแบบภายนอก (External Storage)     ราคา  450,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีจดัเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ 

SAN (Storage Area Network) ได  

-  มีหนวยเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกวา ท่ีขนาดความจุไมนอยกวา 140 

GB และมีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที จํานวนไมนอยกวา 8 หนวย 

-  สามารถตดิตั้ง Hard Disk ไดสูงสุด 60 หนวย 

-  สามารถทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5   

 

14.  คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบท่ี 1.     ราคา 10,000  บาท/เดือน 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 5 อุปกรณ 

-  สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 

-  กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคล่ือนกับ

เวลามาตรฐาน 

-  สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.

2550 

 

15.  คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบท่ี 2.     ราคา 20,000  บาท/เดือน 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 10 อุปกรณ 

-  สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 

-  กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคล่ือนกับ

เวลามาตรฐาน 

-  สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.

2550 

 

16.  คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย  แบบท่ี 3.     ราคา 30,000  บาท/เดือน 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 15 อุปกรณ 

-  สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 

-  กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคล่ือนกับ

เวลามาตรฐาน 

-  สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.

2550 
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17. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย   แบบท่ี 1. ราคา 50,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ท่ี
เกิดข้ึนในอุปกรณท่ีเปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, Network Devices ตางๆ, 
ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยางนอย 3 
อุปกรณ/ระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 
- มีระบบการเขารหัสขอมูลเพ่ือใชยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-
1 หรือดีกวา 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปน
ตน ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS, Command Line Interface และ Secure 
Shell (SSH) ได 
- สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบญัญตัิวาดวยการกระทําผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร 

พ.ศ. 2550 โดยไดรับรองมาตรฐานการจดัเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีได

มาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-

2552) เปนตน 

- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD 
หรือ External Storage เปนตน ได 
 
 
18. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย  แบบท่ี 2. ราคา 300,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ท่ี
เกิดข้ึนในอุปกรณท่ีเปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, Network Devices ตางๆ, 
ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยางนอย 5 
อุปกรณ/ระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 
- มีระบบการเขารหัสขอมูลเพ่ือใชยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-
1 หรือดีกวา 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปน
ตน ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS, Command Line Interface และ Secure 
Shell (SSH) ได 
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- สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร 

พ.ศ. 2550 โดยไดรับรองมาตรฐานการจดัเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีได

มาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-

2552) เปนตน  
- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD 
หรือ External Storage เปนตน ได 

- สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที (Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 1,000 eps 
 
19. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย  แบบท่ี 3. ราคา 500,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ท่ี
เกิดข้ึนในอุปกรณท่ีเปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, Network Devices ตาง ๆ, 
ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยางนอย 10 
อุปกรณ/ระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 
- มีระบบการเขารหัสขอมูลเพ่ือใชยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-
1 หรือดีกวา 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปน
ตน ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS, Command Line Interface และ Secure 
Shell (SSH) ได 
- สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบญัญตัิวาดวยการกระทําผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร 

พ.ศ. 2550 โดยไดรับรองมาตรฐานการจดัเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีได

มาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-

2552) เปนตน 
- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD 
หรือ External Storage เปนตน ได 

- สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที (Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 5,000 eps 
 
20. อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบท่ี 4. ราคา  1,000,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ท่ี
เกิดข้ึนในอุปกรณท่ีเปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, Network Devices ตาง ๆ, 
ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยางนอย 15 
อุปกรณ/ระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 
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- มีระบบการเขารหัสขอมูลเพ่ือใชยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-
1 หรือดีกวา 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปน
ตน ได 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS, Command Line Interface และ Secure 
Shell (SSH) ได 
- สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร 

พ.ศ. 2550 โดยไดรับรองมาตรฐานการจดัเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีได

มาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-

2552) เปนตน 
- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD 
หรือ External Storage เปนตน ได 
- สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที (Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 40,000 eps 

 

21.  อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบท่ี  1.     ราคา  300,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  

-  มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 250 Mbps 

-  มีระบบตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอย  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 เปนตน ได 

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

และ Port Address Translation (PAT) ได 

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

ได 

-  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS ไดเปนอยางนอย 

-  สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเปน Syslog ได 

-  รองรับมาตรฐาน IPv6 
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22.  อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall)   แบบท่ี  2.    ราคา  850,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  

-  มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 1 Gbps 

-  สามารถตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอยดงันี้ 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 เปนตนได 

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

และ Port Address Translation (PAT) ได 

-  สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได  

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

ได 

-  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS ไดเปนอยางนอย 

-  สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเปน Syslog ได 

-  มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap   

-  รองรับมาตรฐาน IPv6 

 

23. อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1.   ราคา 

450,000  บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพ่ือปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Intrusion  

Prevention System) 

- สามารถตรวจจับวิธีการบกุรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอยดังนี้ Signature matching, Protocol 

/Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm, Virus, 

Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DOS, DDOS 

-  สามารถทํางานไดอยางนอย 1 segments ใน IPS mode  
-  มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อยางนอย 200 Mbps  

-  สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสง

ขอมูลไดตามปกติ เม่ืออุปกรณเกิดปญหา 

-  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS ไดเปนอยางนอย 

-  รองรับมาตรฐาน IPv6 
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24.  อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก  (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2.   ราคา  

850,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพ่ือปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Intrusion 

Prevention System) 

-  สามารถทํางานไดในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกวา   

-  สามารถตรวจจับวิธีการบกุรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอยดังนี้ Signature matching, Protocol 

/Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm, Virus, 

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

-  สามารถทํางานไดอยางนอย 3 segments ใน IPS mode  
-  มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อยางนอย 1 Gbps  

-  สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสง

ขอมูลไดตามปกติ เม่ืออุปกรณเกิดปญหา 

-  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS ไดเปนอยางนอย 

-  มี Power  Supply จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด โดยสามารถถอดเปล่ียนแบบ Hot-Swap ได 

-  รองรับมาตรฐาน IPv6 

 

25.  ตูสําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี 1. (ขนาด 36U) ราคา 25,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

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

กวา 100 เซนติเมตรและความสูงไมนอยกวา 179 เซนตเิมตร   

-  มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง  

 

26.  ตูสําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี 2. (ขนาด 42U) ราคา 33,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

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

กวา 110 เซนติเมตรและความสูงไมนอยกวา 200 เซนตเิมตร    

-  มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 

 

27.  อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 16  ชอง   ราคา 3,200 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

-  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 16 ชอง 

-  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 
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28.  อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง  แบบที่ 1.  ราคา 8,200 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

-  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 

-  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

-  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 

 

29.  อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2.   ราคา 34,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

-  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 

-  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 

-  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 

 

30.  เคร่ืองพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น     ราคา 20,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 

-  มีความยาวของแครพิมพไมนอยกวา 10 นิ้ว 

-  มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที 

-  มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษร

ตอวินาที 

-  มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอนิ้ว 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกวา 

-  มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 

 

31.  เคร่ืองพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว      ราคา  24,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ 

-  มีความยาวของแครพิมพไมนอยกวา 15 นิ้ว 

-  มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที 

-  มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษร

ตอวินาที 

-  มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอนิ้ว 

-  มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกวา 
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32.  เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)    ราคา  5,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

-  มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพขาวดาํไมนอยกวา 30 หนาตอนาที 

-  มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 24 หนาตอนาที 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

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

 

33.  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (20 หนา/นาที)     ราคา  9,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

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

 

34.  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (23 หนา/นาที)    ราคา  13,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 23 หนาตอนาที  

-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 16 MB 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

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

 

35.  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (พิมพกลับหนาอัตโนมัติ)     ราคา 18,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที 

-  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

-  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 300 

แผน 
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36.  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 1. (33 หนา/นาที)        

ราคา 34,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

-   มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 33 หนาตอนาที 

-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB 

-  มี Interface ไมนอยกวา 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX  

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

 

37.  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 2. (40 หนา/นาที)     

ราคา 42,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 40 หนาตอนาที 

-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

-  มี Interface ไมนอยกวา 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX 

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

 

38.  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network   ราคา  28,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

-  มีความเร็วในการพิมพขาวดาํไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB 

-  มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 

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

 

39.  เคร่ืองพิมพ Multifunction  แบบฉดีหมึก (Inkjet)      ราคา  14,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

-  ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 24 หนาตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที 

-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 

-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 
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-  สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดาํ 

-  สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา 

-  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

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

 

40.  เคร่ืองพิมพ Multifunction  ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี     ราคา  40,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

-  ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

- มี  Interface อยางนอย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 

-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

-  มีสามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 

-  สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา 

-  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

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

 

41.  สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบท่ี 1.    ราคา  4,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 2,400x4,800 dpi 

-  สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

 

42.  สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบท่ี 2.    ราคา  8,500 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 4,800x9,600 dpi 

-  สามารถแสดงภาพหลังจากการสแกนภายใน ไมเกิน 10 วินาที 

-  สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
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43.  สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ   ราคา 18,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เปนสแกนเนอรชนิด Flatbed ปอนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) 

-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 

-  มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 8 ppm 

-  สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

 

44.  จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว    ราคา  4,200  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 

-  รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,024 X 1,280 Pixel  

-  มี Refresh Rate ไมนอยกวา 75 Hz 

 

45.  จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว     ราคา  4,200  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

-  รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366 X 768 Pixel 

-  มี Refresh Rate ไมนอยกวา 75 Hz 

 

46.  จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว     ราคา  6,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

-  รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,440 X 900 Pixel 

-  มี Refresh Rate ไมนอยกวา 75 Hz 

 

47.  เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA       ราคา  3,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา 

-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 

48.  เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA       ราคา 6,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1KVA / 700W หรือดีกวา 

-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
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49.  เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 2 KVA       ราคา 34,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2KVA / 1,200W หรือดีกวา 

- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-27% หรือดีกวา 

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

- สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

 

50.  เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 3 KVA      ราคา 55,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3KVA / 2100W หรือดีกวา 

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

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

- สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

 

51.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน CD-ROM  ชุดติดตั้ง  

ราคา  3,800  บาท 

 

52.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) พรอมแผน CD-ROM 

ชุดตดิตั้ง ราคา 20,000 บาท 

 

53.  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง ราคา 10,000  บาท 

 

54.  คาบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร 

      1)  คาบาํรุงรักษาครุภณัฑคอมพิวเตอร ประเภทฮารดแวรตอป  โดยเฉล่ียไมควรเกินรอยละ 8 

ของสัญญาซื้อขาย 

      2)  คาบาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทซอฟทแวรประยุกตตอป 

โดยเฉล่ียไมควรเกินรอยละ 15 ของสัญญาซื้อขาย 

 

55.  การจัดหาระบบคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน  ตองผานการใชงานมาแลวไมนอย

กวา 5 ป 
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หมายเหตุ  * ลักษณะการใชงานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 

 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน   

     ลักษณะการใชงาน 

1.1  งานปอนขอมูล หรือแสดงผลท่ัวไป 

1.2  งานเอกสารในสํานักงาน เชน สราง แกไข ดดัแปลง พิมพ เปนตน 

1.3  งานบนัทึก สํารอง และสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

1.4  งานแสดงผลการคนหาความรู และความบันเทิงท่ัวไป 

1.5  งานสืบคนและแสดงผลขอมูลผานระบบเครือขาย หรือระบบอินเทอรเน็ต 

1.6  งานส่ือสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เชน การรับสงขอมูล โทรสาร ขอความส้ัน เปนตน 

1.7  งานอ่ืนๆ ซึ่งไมตองใชประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร และความสามารถ

พิเศษเฉพาะดานอยางชัดเจน 

 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1.   (Computing) หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุค สําหรับงานประมวลผล  

     ลักษณะการใชงาน 

   2.1  งานคาํนวณผลทางดานคณิตศาสตร ภูมิสารสนเทศ วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 

           2.2  งานประมวลผลขอมูลทางสถิต ิ

           2.3  งานดานการคํานวณ และสรางแบบจาํลองสําหรับงานดานวิทยาศาสตร และ

วิศวกรรมศาสตร 

           2.4  งานสรางตนแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปตยกรรม 

           2.5  งานสรางแบบจําลองท่ีอาจจะเกดิข้ึนเพ่ือวิเคราะห คํานวณ และออกแบบการทํางานดาน

วิศวกรรม 

           2.6  งานสรางแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร 

           2.7  งานสรางแบบจําลองทางดานดาราศาสตร และการแพทย 

           2.8  งานแปลโปรแกรมระดบัสูง (Compile) 

           2.9  งานอ่ืนๆ ซึง่ตองอาศยัความสามารถทางดานการคํานวณอยางชัดเจน 

 

3.  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2. (ผลิตส่ือประสม (Multimedia)) 

 หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล   

    ลักษณะการใชงาน 

  3.1  งานเอกสารที่ตองใชความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟมขอมูลกราฟกส เชน การจดั

หนาเอกสารสําหรับงานพิมพ การจัดทําโปสเตอร เปนตน 

          3.2  งานตดัตอส่ือประสมชนิดแฟมขอมูลเสียง (Sound) หรือแฟมขอมูลวีดิทัศน (Video) 

          3.3  งานเขาหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) ส่ือประสมชนิดแฟมขอมูลเสียง หรือ 

แฟมขอมูลวีดิทัศน 
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          3.4  งานจัดสรางมัลติมีเดียคอนเทนต (Multimedia Content) 

           3.5  งานสรางส่ือประสมประเภทภาพเคล่ือนไหว (Animation Multimedia) 

           3.6  งานอ่ืนๆ ท่ีตองใชความสามารถของการประมวลผลทางดานกราฟกสอยางชัดเจน 
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