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เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2556 

เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป' พ.ศ. 2556 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*าย  แบบท่ี 1 ราคา 120,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว*า สําหรับคอมพิวเตอร�แม*ข*าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม*นEอยกว*า 2.0 GHz จํานวนไม*นEอยกว*า 1 หน*วย 
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน*วยความจําแบบ Cache Memory ไม*นEอยกว*า 15 MB 
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นEอยกว*า 8 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม*นEอยกว*า RAID 0, 1, 5 
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ท่ีมีความเร็วรอบไม*นEอยกว*า 7,200 

รอบต*อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว*า และมีขนาดความจุไม*นEอยกว*า 140 GB จํานวน
ไม*นEอยกว*า 2 หน*วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว*า จํานวน 1 หน*วย 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 2 ช*อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว*า ขนาดไม*นEอยกว*า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน*วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน*วย 
- ติดต้ังซอฟต�แวร�ระบบปฏิบัติการพรEอมใชEงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตEองตามกฎหมาย 

2. เครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*าย แบบท่ี 2 ราคา 320,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว*า สําหรับคอมพิวเตอร�แม*ข*าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม*นEอยกว*า 2.0 GHz จํานวนไม*นEอยกว*า 2 หน*วย 
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน*วยความจําแบบ Cache Memory ไม*นEอยกว*า 20 MB  
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว*า ขนาดไม*นEอยกว*า 32 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม*นEอยกว*า RAID 0, 1, 5 
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ท่ีมีความเร็วรอบไม*นEอยกว*า 10,000 รอบต*อนาที 

หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว*า และมีความจุไม*นEอยกว*า 300 GB จํานวนไม*นEอยกว*า 4 หน*วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว*า จํานวน 1 หน*วย 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 2 ช*อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว*า ขนาดไม*นEอยกว*า 17 นิ้ว จาํนวน 1 หน*วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน*วย 
- ติดต้ังซอฟต�แวร�ระบบปฏิบัติการพรEอมใชEงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตEองตามกฎหมาย 
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3. ตูEสําหรับติดต้ังเครื่องแม*ข*ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี 1 ราคา 370,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*ายชนิด Blade ไดEไม*นEอยกว*า 6 เครื่อง 
- มี Interconnect Module ท่ีใชEในการเชื่อมต*อแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 

2 หน*วย และ Fiber Channel จํานวนไม*นEอยกว*า 2 หน*วย 
- มีระบบการจ*ายไฟฟtาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับติดต้ัง

เครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*ายชนิด Blade เต็มตูE 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตูEท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตEองตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license)  ครบตาม

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถติดต้ังไดEเต็มตูE 
 

4. ตูEสําหรับติดต้ังเครื่องแม*ข*ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี 2 ราคา 620,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- สามารถติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*ายชนิด Blade ไดEไม*นEอยกว*า 14 เครื่อง 
- มี Interconnect Module ท่ีใชEในการเชื่อมต*อแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวน                

ไม*นEอยกว*า 2 หน*วย และFiber Channel จํานวนไม*นEอยกว*า 2 หน*วย 
- มีระบบการจ*ายไฟฟtาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap เพียงพอสําหรับติดต้ัง

เครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*ายชนิด Blade เต็มตูE 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตูE ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตEองตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบตาม

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถติดต้ังไดEเต็มตูE 
 

5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*าย ชนิด  Blade สําหรับตูE Enclosure/Chassis แบบท่ี 1                   
   ราคา 150,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม*นEอยกว*า 4 แกนหลัก (4 core) สําหรับคอมพิวเตอร�แม*ข*าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม*นEอยกว*า 2.4 GHz จํานวนไม*นEอยกว*า 1 หน*วย  
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน*วยความจําแบบ Cache Memory ไม*นEอยกว*า             

15 MB ต*อ Processor  
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดEรวมกันไม*นEอยกว*า 2 หน*วย 
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นEอยกว*า 4 GB 
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS ท่ีมีความเร็วรอบไม*นEอยกว*า 10,000 รอบต*อนาที หรือ

ดีกว*า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม*นEอยกว*า 140 GB จํานวนไม*นEอย
กว*า 2 หน*วย 
- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม*นEอยกว*า RAID 0, 1 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- สามารถใชEงาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว*า แบบ Virtual Media ไดE 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร� ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตEองตามกฎหมาย    
- ติดต้ังซอฟต�แวร�ระบบปฏิบัติการพรEอมใชEงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตEองตามกฎหมาย 
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6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*าย ชนิด Blade สําหรับตูE Enclosure/Chassis แบบท่ี 2 ราคา 400,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม*นEอยกว*า 6 แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร�แม*ข*าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม*นEอยกว*า 1.8 GHz จํานวนไม*นEอยกว*า 2 หน*วย  
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน*วยความจําแบบ Cache Memory ไม*นEอยกว*า 18 MB 

ต*อ Processor  
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดEรวมกันไม*นEอยกว*า 4 หน*วย 
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นEอยกว*า 8 GB 
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS ท่ีมีความเร็วรอบไม*นEอยกว*า 10,000 รอบต*อนาที หรือ 

ชนิด Solid State Disk หรือดีกว*า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม*นEอยกว*า 
200 GB จํานวนไม*นEอยกว*า 2 หน*วย 
- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม*นEอยกว*า RAID 0, 1  
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- สามารถใชEงาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว*า  แบบ Virtual Media ไดE 
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร� ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตEองตามกฎหมาย     
- ติดต้ังซอฟต�แวร�ระบบปฏิบัติการพรEอมใชEงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตEองตามกฎหมาย 

 
7. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม*นEอยกว*า 18 นิ้ว)  ราคา 14,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม*นEอยกว*า 2.9 GHz หรือดีกว*า จํานวน 1 หน*วย 
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นEอยกว*า 4 GB  
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว*า ขนาดความจุไม*นEอยกว*า 500 GB หรือมี 

Solid State Disk ขนาดความจุไม*นEอยกว*า 60 GB จํานวน 1 หน*วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว*า จํานวน 1 หน*วย 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว*า มี Contrast Ratio ไม*นEอยกว*า 600 : 1 และมีขนาดไม*นEอยกว*า 18 นิ้ว 

จํานวน 1 หน*วย 
 

8. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม*นEอยกว*า 18 นิ้ว) ราคา 25,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม*นEอยกว*า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม*

นEอยกว*า 2.5 GHz และมีหน*วยความจํา แบบ Cache Memory ไม*นEอยกว*า 6 MB จํานวน 1 หน*วย 
- มีหน*วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน*วยความจําขนาดไม*นEอยกว*า 1 GB  
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นEอยกว*า 4 GB  
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว*า ขนาดความจุไม*นEอยกว*า 1 TB จํานวน  1 หน*วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว*า จํานวน 1 หน*วย 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 



4 

เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2556 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว*า มี Contrast Ratio ไม*นEอยกว*า 600:1 และมีขนาดไม*นEอยกว*า              
18 นิ้ว จํานวน 1 หน*วย 

 
9. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอขนาดไม*นEอยกว*า 18 นิ้ว)  ราคา  32,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม*นEอยกว*า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม*

นEอยกว*า 3.0 GHz และมีหน*วยความจําแบบ Cache Memory ไม*นEอยกว*า 8 MB จํานวน 1 หน*วย 
- มีหน*วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน*วยความจําขนาดไม*นEอยกว*า 1 GB  
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นEอยกว*า 4 GB  
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว*า ขนาดความจุไม*นEอยกว*า 2 TB จํานวน 1 

หน*วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว*า จํานวน 1 หน*วย 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว*า มี Contrast Ratio ไม*นEอยกว*า 600:1 และมีขนาดไม*นEอยกว*า                 

18 นิ้ว จํานวน 1 หน*วย 
 

10. เครื่องคอมพิวเตอร�โนEตบุEค สําหรับงานสํานักงาน ราคา 19,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม*นEอยกว*า 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม*นEอย

กว*า  2.5 GHz จํานวน 1 หน*วย 
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว*า ขนาดไม*นEอยกว*า 4 GB  
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม*นEอยกว*า 500 GB จํานวน 1 หน*วย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว*า มีขนาดไม*นEอยกว*า 14 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว*า จํานวน 1 หน*วย 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- สามารถใชEงานไดEไม*นEอยกว*า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
 

11. เครื่องคอมพิวเตอร�โนEตบุEค สําหรับงานประมวลผล *    ราคา 27,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- หน*วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม*นEอยกว*า 4 แกนหลัก (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา            

ไม*นEอยกว*า 2.0 GHz จํานวน 1 หน*วย 
- มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว*า ขนาดไม*นEอยกว*า 4 GB  
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม*นEอยกว*า 750 GB จํานวน 1 หน*วย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว*า มีขนาดไม*นEอยกว*า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว*า จํานวน 1 หน*วย 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- สามารถใชEงานไดEไม*นEอยกว*า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
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12. อุปกรณ�สําหรับจัดเก็บขEอมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 510,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ�ท่ีทําหนEาท่ีจัดเก็บขEอมูลแบบภายนอก (External Storage) ซ่ึงสามารถทํางานในระบบ 

SAN (Storage Area Network) ไดE  
- มีส*วนควบคุมอุปกรณ� (Controller) แบบ Dual Controller   
- มีหน*วยจัดเก็บขEอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว*า ขนาดความจุไม*นEอยกว*า 300 GB 

และมีความเร็วรอบไม*นEอยกว*า 10,000 รอบต*อนาที จํานวนไม*นEอยกว*า 8 หน*วย 
- สามารถติดต้ัง Hard Disk ไดEสูงสุด 60 หน*วย 
- สามารถทํางาน แบบ Raid ไม*นEอยกว*า Raid 0, 1, 5 
 

13. ค*าเช*าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข*าย แบบท่ี 1  ราคา 16,000 บาท/เดือน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ�ไม*เกิน 5 อุปกรณ� 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดEไม*นEอยกว*า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหEกับอุปกรณ�เพ่ือไม*ใหEเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดEตามพระราชบัญญัติว*าดEวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

14. ค*าเช*าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข*าย แบบท่ี 2   ราคา  30,000  บาท/เดือน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ�ไม*เกิน 10 อุปกรณ� 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดEไม*นEอยกว*า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหEกับอุปกรณ�เพ่ือไม*ใหEเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดEตามพระราชบัญญัติว*าดEวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
15. ค*าเช*าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข*าย  แบบท่ี 3    ราคา  42,000  บาท/เดือน 

     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ�ไม*เกิน 15 อุปกรณ� 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดEไม*นEอยกว*า 90 วัน 
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหEกับอุปกรณ�เพ่ือไม*ใหEเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา

มาตรฐาน 
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดEตามพระราชบัญญัติว*าดEวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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16. อุปกรณ�จัดเก็บ Log File ระบบเครือข*าย   แบบท่ี 1 ราคา 50,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ� Appliance หรืออุปกรณ�คอมพิวเตอร�ท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ� (logs or Events) 

ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณ�ท่ีเป{น appliances และ non-appliances เช*น Firewall, Network Devices 
ต*างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข*าย และระบบฐานขEอมูล     เป{นตEน ไดEอย*าง
นEอย 3 อุปกรณ�ต*อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู*ภายใตEรูปแบบ (format) เดียวกันไดE 
- มีระบบการเขEารหัสขEอมูลเพ่ือใชEยืนยันความถูกตEองของขEอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 

หรือดีกว*า 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ� เช*น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 

เป{นตEน ไดE 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure 

Shell (SSH) ไดE 
- สามารถจัดเก็บ log file ไดEถูกตEอง ตรงตามพระราชบัญญัติว*าดEวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 

พ.ศ. 2550 โดยไดEรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีไดE
มาตรฐานสากล เช*น มาตรฐานของศูนย�อิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห*งชาติ  (มศอ. 4003.1-2552) 
เป{นตEน 
- สามารถทําการสํารองขEอมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ�จัดเก็บขEอมูลภายนอก เช*น Tape หรือ 

DVD หรือ External Storage เป{นตEน ไดE 
 

17. อุปกรณ�จัดเก็บ Log File ระบบเครือข*าย แบบท่ี 2   ราคา  150,000  บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ� Appliance หรืออุปกรณ�คอมพิวเตอร�ท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ� (logs or Events) 

ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณ�ท่ีเป{น appliances และ non-appliances เช*น Firewall, Network Devices 
ต*างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข*าย และระบบฐานขEอมูล           เป{นตEน ไดE
อย*างนEอย 5 อุปกรณ�ต*อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู*ภายใตEรูปแบบ (format) เดียวกันไดE 
- มีระบบการเขEารหัสขEอมูลเพ่ือใชEยืนยันความถูกตEองของขEอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 

หรือดีกว*า 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ� เช*น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 

เป{นตEน ไดE 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure 

Shell (SSH) ไดE 
- สามารถจัดเก็บ log file ไดEถูกตEอง ตรงตามพระราชบัญญัติว*าดEวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 

พ.ศ. 2550 โดยไดEรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีไดE
มาตรฐานสากล เช*น มาตรฐานของศูนย�อิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห*งชาติ (มศอ. 4003.1-2552) 
เป{นตEน  
- สามารถทําการสํารองขEอมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ�จัดเก็บขEอมูลภายนอก เช*น Tape หรือ 

DVD หรือ External Storage เป{นตEน ไดE 
- สามารถจัดเก็บขEอมูลเหตุการณ�ต*อวินาที (Events per Seconds) ไดEไม*นEอยกว*า 4,000 eps 
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18. อุปกรณ�จัดเก็บ Log File ระบบเครือข*าย แบบท่ี 3   ราคา 400,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ� Appliance หรืออุปกรณ�คอมพิวเตอร�ท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ� (logs or Events) 

ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณ�ท่ีเป{น appliances และ non-appliances เช*น Firewall, Network Devices ต*าง 
ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข*าย และระบบฐานขEอมูล      เป{นตEน ไดEอย*าง
นEอย 10 อุปกรณ�ต*อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู*ภายใตEรูปแบบ (format) เดียวกันไดE 
- มีระบบการเขEารหัสขEอมูลเพ่ือใชEยืนยันความถูกตEองของขEอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 

หรือดีกว*า 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ� เช*น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 

เป{นตEน ไดE 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure 

Shell (SSH) ไดE 
- สามารถจัดเก็บ log file ไดEถูกตEอง ตรงตามพระราชบัญญัติว*าดEวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร�       

พ.ศ. 2550 โดยไดEรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีไดE
มาตรฐานสากล เช*น มาตรฐานของศูนย�อิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห*งชาติ (มศอ. 4003.1-2552) 
เป{นตEน 
- สามารถทําการสํารองขEอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ�จัดเก็บขEอมูลภายนอก เช*น Tape หรือ DVD 

หรือ External Storage เป{นตEน ไดE 
- สามารถจัดเก็บขEอมูลเหตุการณ�ต*อวินาที (Events per Seconds) ไดEไม*นEอยกว*า 7,000 eps 
 

19. อุปกรณ�จัดเก็บ Log File ระบบเครือข*าย แบบท่ี 4.  ราคา  850,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ� Appliance หรืออุปกรณ�คอมพิวเตอร�ท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ� (logs or Events) ท่ีเกิดข้ึน

ในอุปกรณ�ท่ีเป{น appliances และ non-appliances เช*น Firewall, Network Devices ต*าง ,ๆ ระบบปฏิบัติการ, 
ระบบ appliances, ระบบเครือข*าย และระบบฐานขEอมูล    เป{นตEน ไดEอย*างนEอย 15 อุปกรณ�ต*อระบบ โดย
สามารถแสดงผลอยู*ภายใตEรูปแบบ (format) เดียวกันไดE 
- มีระบบการเขEารหัสขEอมูลเพ่ือใชEยืนยันความถูกตEองของขEอมูลท่ีจัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว*า 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ� เช*น Router, Switch, Firewall, VPN, Server 

เป{นตEน ไดE 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure 

Shell (SSH) ไดE 
- สามารถจัดเก็บ log file ไดEถูกตEอง ตรงตามพระราชบัญญัติว*าดEวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 

พ.ศ. 2550 โดยไดEรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ท่ีไดE
มาตรฐานสากล เช*น มาตรฐานของศูนย�อิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห*งชาติ (มศอ. 4003.1-2552) 
เป{นตEน 
- สามารถทําการสํารองขEอมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ�จัดเก็บขEอมูลภายนอก เช*น Tape หรือ DVD 

หรือ External Storage เป{นตEน ไดE 
- สามารถจัดเก็บขEอมูลเหตุการณ�ต*อวินาที (Events per Seconds) ไดEไม*นEอยกว*า 20,000 eps 
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20. อุปกรณ�ปtองกันเครือข*าย (Firewall)    แบบท่ี  1  ราคา  300,000  บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ� Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม*นEอยกว*า 450 Mbps 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ 10/100/1,000 Mbps  จํานวนไม*นEอยกว*า 4 ช*อง 
- มีระบบตรวจสอบและปtองกันการบุกรุกรูปแบบต*างๆ อย*างนEอยดังนี้  Syn Flood, UDP Flood, ICMP 

Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, 
Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป{นตEน ไดE 
- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) 

และ Port Address Translation (PAT) ไดE 
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ไดE 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านมาตรฐาน HTTPS ไดEเป{นอย*างนEอย 
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชEงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป{น Syslog ไดE 
- สามารถใชEงานตามมาตรฐาน IPv6 ไดE 
 

21. อุปกรณ�ปtองกันเครือข*าย (Firewall)   แบบท่ี  2   ราคา 700,000  บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ� Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance  
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม*นEอยกว*า 1.2 Gbps 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม*นEอยกว*า 4 ช*อง 
- สามารถตรวจสอบและปtองกันการบุกรุกรูปแบบต*างๆ อย*างนEอยดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP 

Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, 
Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป{นตEนไดE 
- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) 

และ Port Address Translation (PAT) ไดE 
- สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ไดE  
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ไดE 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านมาตรฐาน HTTPS ไดEเป{นอย*างนEอย 
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชEงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป{น Syslog ไดE 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap   
- สามารถใชEงานตามมาตรฐาน IPv6 ไดE 
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22. อุปกรณ�ปtองกันและตรวจจบัการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบท่ี 1 ราคา 530,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ� (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพ่ือปtองกันการบุกรุกทางเครือข*าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปtองกันเครือข*ายไดEอย*างนEอยดังนี้ 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 
- สามารถทํางานไดEอย*างนEอย 1 segments  ใน IPS mode  
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย*างนEอย 250 Mbps  
- สามารถทํางานไดEอย*างต*อเนื่อง (Bypass Traffic) โดยช*องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส*ง

ขEอมูลไดEตามปกติ เม่ืออุปกรณ�เกิดป�ญหา 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านมาตรฐาน HTTPS ไดEเป{นอย*างนEอย 
- สามารถใชEงานตามมาตรฐาน IPv6 ไดE 
 

23. อุปกรณ�ปtองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบท่ี 2   ราคา 1,050,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ� (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพ่ือปtองกันการบุกรุกทางเครือข*าย (Intrusion 

Prevention System) 
- สามารถทํางานไดEในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว*า 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปtองกันเครือข*ายไดEอย*างนEอยดังนี้ Signature matching, Protocol 

/ Packet Anomalies, Statistical anomaliesหรือ Application anomalies, Overflow, Worm, 
Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DoS, 
DDoS 
- สามารถทํางานไดEอย*างนEอย 3 segments ใน IPS mode  
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย*างนEอย 1 Gbps  
- สามารถทํางานไดEอย*างต*อเนื่อง (Bypass Traffic) โดยช*องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส*ง

ขEอมูลไดEตามปกติ เม่ืออุปกรณ�เกิดป�ญหา 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านมาตรฐาน HTTPS ไดEเป{นอย*างนEอย 
- มี Power Supply จํานวนไม*นEอยกว*า 2 ชุด โดยสามารถถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Swap ไดE 
- สามารถใชEงานตามมาตรฐาน IPv6 ไดE 
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24. อุปกรณ�ปtองกันการบุกรุกเว็บไซต�  (Web Application Firewall)   ราคา 700,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป{นอุปกรณ�ทําหนEาท่ีในการปtองกันดEาน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะสามารถ

ติดต้ังในตูEเก็บอุปกรณ�มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ไดE 
- มีจุดเชื่อมต*อ Network แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 3 ช*อง 
- รองรับการส*งผ*านขEอมูลไดEอย*างนEอย 5,000 HTTP ต*อวินาที หรือ 5,000 Transactions ต*อวินาที หรือดีกว*า 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านทางโปรแกรม Web Browser หรือ CLI ไดEเป{นอย*างนEอย 
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใชEงาน Web Application ของผูE ท่ี เขEามาใชEบริการ                               

Web Application บนเครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*ายต*างๆ ไดE  
- อุปกรณ�ท่ีนําเสนอจะตEองสามารถทํางานแบบ In-Line (Bridge) หรือ Transparent และ Span-mode 

(Monitor) สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมไดEเป{นอย*างนEอย 
- มีความสามารถในการทํางานและปกปtอง Web Application ต*างๆ ไดE โดยรองรับ HTTPS                     

ไดEเป{นอย*างนEอย 
- สามารถส*งขEอมูล Log File แบบ Syslog ไดEเป{นอย*างนEอย  
- สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณ�ภายนอกไดE 
- รองรับการปtองกันการถูกโจมตีดEวยวิธีต*างๆ ไดEอย*างนEอย ดังนี้ 

• Cross-site Scripting 
• Cookie Poisoning 
• Buffer Overflow 
• SQL infection 

- สามารถทํารายงานการถูกโจมตีไดEในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว*า 
- สามารถใชEงานตามมาตรฐาน IPv6 ไดE 
 

25. อุปกรณ�ปtองกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส� (e-Mail Security) ราคา 280,000 บาท     
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป{นอุปกรณ�เพ่ือใชEในการตรวจจับและปtองกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*ายแบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 2 Ports 
- สามารถทํางานในรูปแบบของ SMTP relay ไดEเป{นอย*างนEอย 
- สามารถรองรับผูEใชEงานไดEไม*นEอย 500 บัญชีผูEใชEงาน 
- สามารถเขEาบริหารจัดการตัวอุปกรณ�ผ*าน HTTPS หรือ Secure Shell (SSH) หรือดีกว*า 
- สามารถส*งขEอมูล Log File แบบ Syslog ไดEเป{นอย*างนEอย 
 

26. ตูEสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นตูE Rack ป�ด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกวEางไม*นEอยกว*า 60 เซนติเมตร ความลึกไม*นEอยกว*า 

100 เซนติเมตร และความสูงไม*นEอยกว*า 179 เซนติเมตร 
- มีช*องเสียบไฟฟtา จํานวนไม*นEอยกว*า 10 ช*อง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความรEอน ไม*นEอยกว*า 2 ตัว 



11 

เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2556 

27. ตูEสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� แบบท่ี 2 (ขนาด 42U) ราคา 23,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นตูE Rack ป�ด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวEางไม*นEอยกว*า 60 เซนติเมตร ความลึกไม*นEอยกว*า 110 

เซนติเมตรและความสูงไม*นEอยกว*า 200 เซนติเมตร 
- มีช*องเสียบไฟฟtา จํานวนไม*นEอยกว*า 12 ช*อง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความรEอน ไม*นEอยกว*า 2 ตัว 
 

28. อุปกรณ�กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 16  ช*อง  ราคา  2,400 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม*นEอยกว*า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 16 ช*อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*ายทุกช*อง 
 

29. อุปกรณ�กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช*อง   แบบท่ี 1   ราคา 6,300 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม*นEอยกว*า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 24 ช*อง 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม*นEอยกว*า 2 ช*อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*ายทุกช*อง 
 

30. อุปกรณ�กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช*อง  แบบท่ี 2   ราคา  26,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม*นEอยกว*า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม*นEอยกว*า 24 ช*อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*ายทุกช*อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านทางโปรแกรม Web Browser ไดE 
 

31. อุปกรณ�กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช*อง   ราคา  135,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม*นEอยกว*า Layer 3 ของ OSI Model 
- มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม*นEอยกว*า 24 ช*อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*ายทุกช*อง 
- รองรับ Mac Address ไดEไม*นEอยกว*า 8,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ�ผ*านทางโปรแกรม Web Browser ไดE 
- สามารถใชEงานตามมาตรฐาน IPv6 ไดE 
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32. เครื่องพิมพ�ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร*สั้น    ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ�ไม*นEอยกว*า 24 เข็ม 
- มีความยาวของแคร*พิมพ�ไม*นEอยกว*า 10 นิ้ว 
- มีความเร็วขณะพิมพ�ร*าง ขนาด 10 ตัวอักษรต*อนิ้ว ไดEไม*นEอยกว*า 300 ตัวอักษรต*อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ�ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต*อนิ้ว ไดEไม*นEอยกว*า 100 ตัวอักษรต*อ

วินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ�แบบ Enhanced Graphics ไม*นEอยกว*า 360 X 360 จุดต*อนิ้ว 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว*า 
- มีหน*วยความจําแบบ Input Buffer ไม*นEอยกว*า 128 KB 
 

33. เครื่องพิมพ�ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร*ยาว    ราคา  23,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ�ไม*นEอยกว*า 24 เข็มพิมพ� 
- มีความยาวของแคร*พิมพ�ไม*นEอยกว*า 15 นิ้ว 
- มีความเร็วขณะพิมพ�ร*าง ขนาด 10 ตัวอักษรต*อนิ้ว ไดEไม*นEอยกว*า 300 ตัวอักษรต*อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ�ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต*อนิ้ว ไดEไม*นEอยกว*า 100 ตัวอักษรต*อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ�แบบ Enhanced Graphics ไม*นEอยกว*า 360 X 360 จุดต*อนิ้ว 
- มีหน*วยความจํา แบบ Input Buffer ไม*นEอยกว*า 128 KB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว*า 
 

34. เครื่องพิมพ�ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)    ราคา  4,300 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ขาวดําไม*นEอยกว*า 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพ�สีไม*นEอยกว*า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ร*างขาวดําไม*นEอยกว*า 30 หนEาต*อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ�ร*างสีไม*นEอยกว*า 20 หนEาต*อนาที 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
- สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 100 แผ*น 
 

35. เครื่องพิมพ�ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 12,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ร*างไม*นEอยกว*า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ร*างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม*นEอยกว*า 30 หนEาต*อนาที หรือ 10.2 ภาพ
ต*อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ�ร*างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม*นEอยกว*า 17 หนEาต*อนาที หรือ 8.1 ภาพต*อนาที 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
- สามารถใชEไดEกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 100 แผ*น 
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36. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนEา/นาที) ราคา 3,500 บาท 
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      - มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 600x600 dpi 
      - มีความเร็วในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 18 หนEาต*อนาที 
      - มีหน*วยความจํา (Memory) ขนาดไม*นEอยกว*า 2 MB 
      - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
      - สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 150 แผ*น 
 

37. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (25 หนEา/นาที)    ราคา  5,500 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 25 หนEาต*อนาที  
- มีหน*วยความจํา (Memory) ขนาดไม*นEอยกว*า 8 MB 
- สามารถพิมพ�เอกสารกลับหนEาอัตโนมัติไดE 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
- สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 250 แผ*น 
 

38. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนEา/นาที) ราคา 13,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 30 หนEาต*อนาที 
- สามารถพิมพ�เอกสารกลับหนEาอัตโนมัติไดE 
- มีหน*วยความจํา (Memory) ขนาดไม*นEอยกว*า 32 MB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
- สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส*กระดาษไดEรวมกันไม*นEอยกว*า 250 

แผ*น 
 

39. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 1 (35 หนEา/นาที)  ราคา 19,900 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 35 หนEาต*อนาที 
- สามารถพิมพ�เอกสารกลับหนEาอัตโนมัติไดE 
- มีหน*วยความจํา (Memory) ขนาดไม*นEอยกว*า 64 MB 
- มี Interface ไม*นEอยกว*า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 
- มีช*องเชื่อมต*อEthernet 10/100 Base TX  ไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 250 แผ*น 
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40. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 2 (40 หนEา/นาที) ราคา 41,000 บาท 
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 40 หนEาต*อนาที 
- มีหน*วยความจํา (Memory) ขนาดไม*นEอยกว*า 128 MB 
- สามารถพิมพ�เอกสารกลับหนEาอัตโนมัติไดE 
- มี Interface ไม*นEอยกว*า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0  
- มีช*องเชื่อมต*อEthernet 10/100 Base TX  ไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 500 แผ*น 
 

41. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี แบบ Network   ราคา 18,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�สีไม*นEอยกว*า 20 หนEาต*อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ�ขาวดําไม*นEอยกว*า 20 หนEาต*อนาที 
- มีหน*วยความจํา (Memory) ขนาดไม*นEอยกว*า 16 MB 
- สามารถพิมพ�เอกสารกลับหนEาอัตโนมัติไดE 
- มี Interface ไม*นEอยกว*า 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 
- มีช*องเชื่อมต*อEthernet 10/100 Base TX  ไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 250 แผ*น 
 

42. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�ร*างสําหรับกระดาษ A4 ไม*นEอยกว*า 15 หนEาต*อนาที 
- มีหน*วยความจํา (Memory) ขนาดไม*นEอยกว*า 16 MB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
- มีช*องเชื่อมต*อแบบ Ethernet 10/100 Base TX หรือดีกว*า จํานวนไม*นEอยกว*า 1 ช*อง 
- สามารถใชEไดEกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส*กระดาษไดEรวมกันไม*นEอยกว*า 250 แผ*น 

 
43. เครื่องพิมพ� Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 4,200 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ�ท่ีมีความสามารถเป{น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใชEเทคโนโลยีแบบพ*นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�สีไม*นEอยกว*า 20 หนEาต*อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ�ขาวดําไม*นEอยกว*า 28 หนEาต*อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ไดE 
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม*นEอยกว*า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดปtอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ*ายสําเนาเอกสารไดEท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดEสูงสุดไม*นEอยกว*า 90 สําเนา 
- สามารถย*อและขยายไดE 25 ถึง 400 เปอร�เซ็นต� 
- สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 100 แผ*น 
 

44. เครื่องพิมพ� Multifunction ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี    ราคา  23,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นอุปกรณ�ท่ีมีความสามารถเป{น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใชEเทคโนโลยีแบบเลเซอร� หรือ แบบ LED 
- มีหน*วยความจํา (Memory) ขนาดไม*นEอยกว*า 128 MB 
- มี  Interface อย*างนEอย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*นEอยกว*า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ�สีไม*นEอยกว*า 20 หนEาต*อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ�ขาวดําไม*นEอยกว*า 20 หนEาต*อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ไดE 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม*นEอยกว*า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปtอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ*ายสําเนาเอกสารไดEท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดEสูงสุดไม*นEอยกว*า 99 สําเนา 
- สามารถย*อและขยายไดE 25 ถึง 400 เปอร�เซ็นต� 
- สามารถใชEไดEกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส*กระดาษไดEไม*นEอยกว*า 250 แผ*น 

 
45. สแกนเนอร� สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป ราคา  3,200  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม*นEอยกว*า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารไดEไม*นEอยกว*ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
 

46. สแกนเนอร� สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย�บริการ  แบบท่ี 1  ราคา  20,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป{นสแกนเนอร�ปtอนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม*นEอยกว*า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดEไม*นEอยกว*า 8 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดEไม*นEอยกว*ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
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47. สแกนเนอร� สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย�บริการ แบบท่ี 2 ราคา 34,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป{นสแกนเนอร�ชนิดปtอนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)  
- สามารถสแกนเอกสารไดE 2 หนEาแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม*นEอยกว*า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดEไม*นEอยกว*า 25 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารไดEไม*นEอยกว*ากระดาษขนาด A4  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว*า 
 

48. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม*นEอยกว*า 18 นิ้ว    ราคา 3,100 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีขนาดไม*นEอยกว*า 18 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม*นEอยกว*า 1,366 X 768 Pixel  
- มี Refresh Rate ไม*นEอยกว*า 60 Hz 

 
49. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม*นEอยกว*า 20 นิ้ว    ราคา 3,600 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีขนาดไม*นEอยกว*า 20 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม*นEอยกว*า 1,600 X 900 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม*นEอยกว*า 60 Hz 
 

50. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม*นEอยกว*า 23 นิ้ว   ราคา 5,100 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีขนาดไม*นEอยกว*า 23 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม*นEอยกว*า 1,920 X 1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม*นEอยกว*า 60 Hz 
 

51. เครื่องสํารองไฟฟtา ขนาด 750 VA  ราคา  1,700 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟtาดEานนอกไม*นEอยกว*า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟtาไดEไม*นEอยกว*า 15 นาที 
 

52. เครื่องสํารองไฟฟtา ขนาด 1 kVA   ราคา  5,300 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟtาดEานนอกไม*นEอยกว*า 1 kVA และ 600 W  
- สามารถสํารองไฟฟtาไดEไม*นEอยกว*า 15 นาที 
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53. เครื่องสํารองไฟฟtา ขนาด 2 kVA   ราคา 18,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟtาดEานนอกไม*นEอยกว*า 2 kVA และ 1,200 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว*า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว*า 
- สามารถสํารองไฟฟtาท่ี Full Load ไดEไม*นEอยกว*า 5 นาที 
 

54. เครื่องสํารองไฟฟtา ขนาด 3 kVA    ราคา 38,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟtาดEานนอกไม*นEอยกว*า 3 kVA และ 2,100 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว*า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว*า 
- สามารถสํารองไฟฟtาท่ี Full Load ไดEไม*นEอยกว*า 5 นาที 
 

55. เครื่องสํารองไฟฟtา ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟtา 3 เฟส)   ราคา 245,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟtาดEานนอกไม*นEอยกว*า 10 kVA และ 8,000 W  
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว*า 
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-1% หรือดีกว*า 
- สามารถใชEงานไดEกับระบบไฟฟtาแบบ 3 เฟส 
- สามารถสํารองไฟฟtาท่ี Full Load ไดEไม*นEอยกว*า 8 นาที 
 
56. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� ราคา  3,800  บาท 
 
57. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*าย (Server) ราคา 20,000 บาท 
 
58. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ราคา 10,000 บาท 
 
59. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร�หรือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ทดแทน ตEองผ*านการใชEงานมาแลEวไม*นEอยกว*า 5 ป' 
 
60. ใหEพิจารณาใชEงานซอฟต�แวร�ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประเภท    

     ซอฟต�แวร�สําเร็จรูป 
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หมายเหตุ  * ลักษณะการใชEงานของเครื่องคอมพิวเตอร�และเครื่องคอมพิวเตอร�โนEตบุEค 
1. เครื่องคอมพิวเตอร� หรือ เครื่องคอมพิวเตอร�โนEตบุEค สําหรับงานสํานักงาน   
   ลักษณะการใช�งาน 

1.1 งานปtอนขEอมูล หรือแสดงผลท่ัวไป 
1.2 งานเอกสารในสํานักงาน เช*น สรEาง แกEไข ดัดแปลง พิมพ� เป{นตEน 
1.3 งานบันทึก สํารอง และสืบคEนขEอมูลอิเล็กทรอนิกส� 
1.4 งานแสดงผลการคEนหาความรูE และความบันเทิงท่ัวไป 
1.5 งานสืบคEนและแสดงผลขEอมูลผ*านระบบเครือข*าย หรือระบบอินเทอร�เน็ต 
1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เช*น การรับส*งขEอมูล โทรสาร ขEอความสั้น เป{นตEน 
1.7 งานอ่ืนๆ ซ่ึงไม*ตEองใชEประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร� และความสามารถพิเศษเฉพาะ  

          ดEานอย*างชัดเจน 
 

2.  เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (Computing) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร�โนEตบุEค    
    สําหรับงานประมวลผล 
 ลักษณะการใช�งาน 

2.1 งานคํานวณผลทางดEานคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และวิศวกรรมศาสตร� 
2.2 งานประมวลผลขEอมูลทางสถิติ 
2.3 งานดEานการคํานวณ และสรEางแบบจําลองสําหรับงานดEานวิทยาศาสตร� และวิศวกรรมศาสตร� 
2.4 งานสรEางตEนแบบงานวิศวกรรม และงานสถาป�ตยกรรม 
2.5 งานสรEางแบบจําลองท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือวิเคราะห� คํานวณ และออกแบบการทํางานดEาน 

วิศวกรรม 
2.6 งานสรEางแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร� 
2.7 งานสรEางแบบจําลองทางดEานดาราศาสตร� และการแพทย� 
2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 
2.9 งานอ่ืนๆ ซ่ึงตEองอาศัยความสามารถทางดEานการคํานวณอย*างชัดเจน 

 
3. เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (ผลิตสื่อประสม (Multimedia)) หรือเครื่อง     

   คอมพิวเตอร�โนEตบุEค สําหรับงานประมวลผล   
ลักษณะการใช�งาน 
3.1 งานเอกสารท่ีตEองใชEความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟtมขEอมูลกราฟ�ก เช*น การจัดหนEาเอกสาร

สําหรับงานพิมพ� การจัดทําโปสเตอร� เป{นตEน  
3.2 งานตัดต*อสื่อประสมชนิดแฟtมขEอมูลเสียง (Sound) หรือแฟtมขEอมูลวีดิทัศน� (Video) 
3.3 งานเขEาหรือถอดรหสั (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟtมขEอมูลเสียง หรือ แฟtมขEอมูลวีดิทัศน� 
3.4 งานจัดสรEางมัลติมีเดียคอนเทนท� (Multimedia Content) 
3.5 งานสรEางสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia) 
3.6 งานอ่ืนๆ ท่ีตEองใชEความสามารถของการประมวลผลทางดEานกราฟ�กอย*างชัดเจน 
 
 


