


เกณฑราคาพ้ืนฐานของครุภัณฑเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพ่ือประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
1 17เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย0  แบบท่ี 1  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกวา สําหรับ

คอมพิวเตอรแมขาย(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  
ไมนอยกวา 15 MB  

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
 สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกวา  

มีความเร็วรอบไมนอย กวา 7,200 รอบ/นาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือ
ดีกวา  และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

 มี DVD-ROM หรือดีกวาแบบติดตั้งภายในหรือ ภายนอก จํานวน 1 หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 2 ชอง 
 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot 

Swap จํานวน 2 หนวย 

 ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

130,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
2 17เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย0  แบบท่ี0 2  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกวา สําหรับ 

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 20 MB  

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา 32 GB 
 สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือดีกวา ท่ีมีความเร็วรอบ

ไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกวา และมี
ความจุไมนอยกวา 450 GB จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย 

 มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน หรือ ภายนอก จํานวน 1 หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swapจํานวน 2 หนวย 
 ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

350,000  

17คอมพิวเตอรสวนบุคคล 
1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

1TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

16,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีจอภาพแบบ LED มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอย

กวา 20 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 มีแปนพิมพและเมาส 

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี0 1 

 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz  และมี
หนวยความจํา แบบL3Cache Memory มีไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 หนวย 

 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไม
นอยกวา 1 GB 

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา     1 

TB จํานวน 1 หนวย 
 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 
 มีหนวยCard Reader 5 IN 1 หรือดีกวา 
 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไม

นอยกวา 20 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

23,000  

3 17เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล   
17แบบท่ี 2 

 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz และมีความจําแบบ L3 
Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย 

 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอย   GB 
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

30,000   

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
2 TB จํานวน 1 หนวย 

 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบGigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอย 

กวา 1 ชอง 
 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไม

นอยกวา 20 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 มีแปนพิมพและเมาส 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับสํานักงาน 
1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน 17สํานักงาน  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย 

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
o ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB 

ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก ไมนอยกวา 6 แกน หรือ 

o ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.0GHz 

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB จํานวน 1 หนวย 
 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 
 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 
 

16,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
o ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB 

ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 

o ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TBจํานวน 1 หนวย 
 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

21,000 

17เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 
1 17เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 3 แกนหลัก (3 core)ท่ีมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.5GHZ 
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 2GB 
 มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB หรือ ในกรณีท่ีผลิตภัณฑใช

ระบบปฏิบัตกิาร iOS ตองมีขนาดไมนอยกวา 16 GB 
 มีหนาจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLSหรือ SUPER AMOLED 
 มีขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 2,048x1,536Pixel 
 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n),Bluetooth และ GPS 

21,000 บาท 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 3G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
 มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 ลานพิกเซล 
 มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล 

เครือ่งปรินเตอร 
1 17เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครส้ัน  มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 

 มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column) 
 มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
 มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอย

กวา 100 ตัวอักษรตอวินาที 
 มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุด

ตอนิ้ว 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 

22,000 

2 เครื่องพิมพชนิด 0 Dot Matrix Printer แบบแครยาว  มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ 
 มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 136 คอลัมน (column) 
 มีความเร็วขณะพิมพรางขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้วไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
 มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอย

กวา 100 ตัวอักษรตอวินาที 
 มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุด

ตอนิ้ว 
 มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 

23,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 (INKJET Printer)  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

 มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาทีหรือ 15 ภาพตอนาที 
 มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาทีหรือ 10 ภาพตอนาที 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา 100 แผน 

4,300 

4 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 (INKJET Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที

หรือ 10.2 ภาพตอนาที 
 มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาทีหรือ 8.1 

ภาพตอนาที 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถใชไดกับ  A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไม

นอยกวา 100 แผน 

8,500 

5 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด0 LED ขาวดํา0 (18 
หนา/นาที) 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไม

นอยกวา 150 แผน 

3,300 

6 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด0 LED ขาวดํา 
(30 หนา/นาที) 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที 
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

7,900 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา 250 แผน 
7 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด0 LED ขาวดํา แบบ

0 Network แบบท่ี0 1 (33 หนา/นาที) 
 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 33 หนาตอนาที 
 สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
 มี Interface ไมนอยกวา Parallel หรือ USB 2.0จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอ Ethernet 10/100/1000 Base-Tจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา 250 แผน 

16,000 

8 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด0 LED ขาวดํา แบบ
0 Network แบบท่ี0 2 (40 หนา/นาที) 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 40 หนาตอนาที 
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
 สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
 มี Interface ไมนอยกวา Parallel หรือ USB 2.0 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 มีชองเชื่อมตอ Ethernet 10/100/1000 Base-T จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 500 แผน 

41,000 

9 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด0 LED สี แบบ
0 Network 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

12,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
 สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอ Ethernet 10/100 Base-Tไมนอยกวา 1 ชองหรือ สามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 
 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา 250 แผน 
10 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด0 LED ขาวดํา0  

สําหรับกระดาษ A3 
 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที 
 มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอแบบ Ethernet 10/100 Base-Tหรือดีกวา ไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได

รวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

53,000 

11 เครื่องพิมพ0 Multifunction แบบฉีดหมึก 0 (Inkjet)  เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน

เครื่องเดียวกัน 

 ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpiหรือ 1,200x4,800 pdi 

 มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 

 มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที 

7,900 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา- ส)ี ได 

 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 

 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

 สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 

 สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา 

 สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

 สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 

 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 100 แผน 

12 เครื่องพิมพ0 Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด
0 LED ขาวดํา 

 เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน

เครื่องเดียวกัน 

 ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED 
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
 มี Interface แบบ USB 2.0หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 
 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  ได 

9,600 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 มีสามารถถายสําเนาเอกสารได 
 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
 สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
 สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 

250 แผน 
13 เครื่องพิมพ0 Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด

0 LED สี 
 เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน

เครื่องเดียวกัน 

 ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED 
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB 
 มี Interface แบบ USB 2.0หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที 
 มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอนาที 
 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 
 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 มีสามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

17,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
 สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 

250 แผน 
14 เครื่องพิมพวัตถุ 3 มิติ  ใชวิธีข้ึนรูปชิ้นงาน 3 มิติ แบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือ Fused 

Deposition Modeling (FDM) หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกวา 
 มีพ้ืนท่ีผลิตชิ้นงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

o ในกรณีพ้ืนท่ีผลิตชิ้นงานเปนรูปแบบสี่เหลี่ยม ตองมีขนาดความกวางไมนอย
กวา 200 มิลลิเมตร ความยาวไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร และความสูงไม
นอยกวา 150 มิลลิเมตร หรือ 

o ในกรณีพ้ืนท่ีผลิตชิ้นงานเปนรูปวงกลม ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไม
นอยกวา 16 มิลลิเมตร และความสูงไมนอยกวา 24 มิลลิเมตร 

 สามรถข้ึนรูปชิ้นงานโดยมีความละเอียดท่ีขนาด 0.1 มิลลิเมตรตอชั้น (Layer) ได 
 ความเร็วในการพิมพสูงสุดไมนอยกวา 70 มิลลิเมตรตอวินาที 
 มีชองเชื่อมตอแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกวา 
 สามารถใชกับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือ 

Polylactic Acid (PLA) หรือ Nylon ได 
 สามารถพิมพชิ้นงานจากไฟลชนิด STL หรือ OBJ ได 

40,000 

เครือ่งสแกนเนอร 
1 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi 

 สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

3,100  

2 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
0 แบบท่ี 1 

 เปนสแกนเนอรปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)ไม
นอยกวา 50 แผน 

20,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
 มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 8 ppm 
 สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

3 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
0 แบบท่ี0 2 

 เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษA4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)ไมนอย
กวา 50 แผน 

 สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ 
 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
 มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 25 ppm 
 สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

29,000  

4  สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 
แบบท่ี 3  

 เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษA4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)ไมนอย
กวา 50 แผน 

 สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ 
 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
 มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 45 ppm 
 สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
 มี Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

37,000 

อุปกรณอ่ืนๆ 
1 ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด0 Blade 

(Enclosure/Chassis) แบบท่ี0 1 
 สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 6 เครื่อง 
 มี Interconnect Module ท่ีใชในการเชื่อมตอแบบ Gigabit Ethernet หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย และ Fiber Channel หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 2 หนวย 

410,000  
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีระบบการจายไฟฟาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot 

Swappable เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade เต็มตู 
 มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวน

สิทธิ (license) ครบตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีสามารถติดตั้งไดเต็มตู 
2 ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด0 Blade 

(Enclosure/Chassis) แบบท่ี0 2 
 สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 14 เครื่อง 
 มี Interconnect Module ท่ีใชในการเชื่อมตอแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย และ Fiber Channel หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 2 หนวย 

 มีระบบการจายไฟฟาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot 
Swappable เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade เต็มตู 

 มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวน
จํานวนสิทธ ิ(license) ครบตามจํานวนเครื่องท่ีสามารถติดตั้งไดเต็มตู 

 มีอุปกรณ Management Module อยางนอย จํานวน 1 หนวย 

740,000  

3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
ชนิด Blade สําหรับตู0 Enclosure/Chassis  
แบบท่ี0 1 

 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) สําหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 15 MB ตอ Processor  

 แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 2 หนวย 
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS  ท่ีมีความเร็วรอบไมนอย

กวา 10,000 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Disk หรือดีกวา แบบ Hot-Plug 
หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไมนอยกวา 200 GB จํานวนไมนอย

180,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
กวา 2 หนวย 

 สนับสนุนการทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 
 สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายผาน Interconnect Module ของตูสําหรับติดตั้ง

เครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) ท้ังแบบ 10/100/1000 Base-T 
และ Fiber Channel ได 

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

4 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade 
สําหรับตู0 Enclosure/Chassis  
แบบท่ี0 2 

 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) สําหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 2.6 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 18 MB ตอ Processor  

 แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 4 หนวย 
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 32 GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS  ท่ีมีความเร็วรอบไมนอย

กวา 10,000 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Disk หรือดีกวา แบบ Hot-Plug 
หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

 สนับสนุนการทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบGigabit Ethernet ท่ีสนับสนุนความเร็ว 1/10 

Gbpsหรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 สามารถใชงาน DVD-ROM, USB device แบบ Virtual Media ได 
 มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎ 

430,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

5 อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก
0 (External Storage)  

 เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) ซ่ึงสามารถ
ทํางานในระบบ SAN (Storage Area Network) ได 

 มีสวนควบคุมอุปกรณ (Controller) แบบ Dual Controller 
 มีหนวยเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกวา ท่ีขนาดความจุไม

นอยกวา 300 GB และมีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที จํานวนไม
นอยกวา 12 หนวย 

 สามารถติดตั้ง Hard Disk ไดสูงสุด 24 หนวย 
 สามารถทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 

590,000  

6 คาเชาระบบจัดเก็บ0 Log File ระบบเครือขาย  
แบบท่ี0 1 

 สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 5 อุปกรณ 
 สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 
 กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนกับเวลามาตรฐาน 
 สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ฉบับท่ีมีผลบังคับใช 

16,000 / 
เดือน 

7 คาเชาระบบจัดเก็บ0 Log File ระบบเครือขาย  
แบบท่ี0 2 

 สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 10 อุปกรณ 
 สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 
 กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนกับเวลามาตรฐาน 
 สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ฉบับท่ีมีผลบังคับใช 

30,000 / 
เดือน 

8 คาเชาระบบจัดเก็บ0 Log File ระบบเครือขาย0  
แบบท่ี0 3 

 สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 15 อุปกรณ 
 สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน 

42,000 / 
เดือน 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพ่ือไมใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนกับเวลามาตรฐาน 
 สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ฉบับท่ีมีผลบังคับใช 
9 อุปกรณจัดเก็บ0 Log File ระบบเครือขาย0 แบบท่ี 1  เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ 

(logs or Events) ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณท่ีเปน appliances และ non-
appliances เชน Firewall, Network Devices ตางๆ, ระบบปฏิบัติการ
, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยางนอย 3 
อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกันได 

 มีระบบการเขารหัสขอมูลเพ่ือใชยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บตาม
มาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวา 

 สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, 
Firewall, VPN, Server เปนตน ได 

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS, Command Line 
Interface และ Secure Shell (SSH) ได 

 สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร ฉบับท่ีมีผลบังคับใชโดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและ
รักษาความปลอดภัยของ log fileท่ีไดมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนย
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (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 

50,0000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
10 อุปกรณจัดเก็บ0 Log File ระบบเครือขาย0 แบบท่ี 2  เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีไดมาตรฐาน สามารถเก็บ

รวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณท่ี
เปน appliances และ non-appliances เชน Firewall, Network Devices ตางๆ
, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปน
ตน ไดอยางนอย 10 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ 
(format) เดียวกันได 

 มีระบบการเขารหัสขอมูลเพ่ือใชยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บตาม
มาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวา 

 สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, 
Firewall, VPN, Server เปนตน ได 

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS, Command Line 
Interface และ Secure Shell (SSH) ได 

 สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร ฉบับท่ีมีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและ
รักษาความปลอดภัยของ log fileท่ีไดมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนย
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2552) เปนตน 

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

 สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที (Events per Seconds) ไดไมนอยกวา 
7,000 eps 

400,0000  

11 อุปกรณจัดเก็บ0 Log File ระบบเครือขาย0 แบบท่ี0 3  เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีไดมาตรฐาน สามารถเก็บ
รวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณท่ีเปน appliances และ 
non-appliances เชน Firewall, Network Devices ตาง ๆ, ระบบปฏิบัติการ

850,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
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, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยาง
นอย 15 อุปกรณตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ(format)  
เดียวกันได 

 มีระบบการเขารหัสขอมูลเพ่ือใชยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บตาม
มาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวา 

 สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, 
Firewall, VPN, Server เปนตน ได 

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS, Command Line 
Interface และ Secure Shell (SSH) ได 

 สามารถจัดเก็บ log file ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร ฉบับท่ีมีผลบังคับใช โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและ
รักษาความปลอดภัยของ log fileท่ีไดมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนย
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 4003.1-2552) เปนตน 

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

 สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที (Events per Seconds) ไดไมนอย
กวา 20,000 eps 

12 อุปกรณปองกันเครือขาย0 (Firewall) แบบท่ี0 1  เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance 
 มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 450 Mbps 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000Base-Tจํานวนไมนอยกวา 4 ชอง 
 มีระบบตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอย Syn Flood, UDP 

Flood, ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, 
DoSor DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP 

220,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
Fragment เปนตน ได 

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

 สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได 
 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน  HTTPSหรือ SSH ไดเปนอยางนอย 
 สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บ

เปน Syslog ได 
 รองรับมาตรฐาน IPv  6 ได 

14 อุปกรณปองกันเครือขาย0 (Firewall) แบบท่ี0 2  เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance 
 มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 7Gbps 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-Tจํานวนไมนอยกวา 4 ชอง 
 สามารถตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอยดังนี้  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, Dynamic Routing ได 
 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน  HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 
 สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเปน Syslog ได 
 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swapจํานวน 2 หนวย 
 รองรับมาตรฐาน IPv  6  ได 

 

990,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
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15 อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก0  

(Intrusion Prevention System) แบบท่ี0 1 
 เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพ่ือปองกันการบุกรุกทาง 

เครือขาย (Intrusion Prevention System) 
 สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอยดังนี้ 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 600 Mbps 
 สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line  

Mode สามารถรับสงขอมูลไดตามปกติ เม่ืออุปกรณเกิดปญหา 
 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย 
 รองรับมาตรฐาน IPv6ได 
 สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 

430,000  

16 อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก0  
(Intrusion Prevention System) แบบท่ี0 2 

 เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ท่ีออกแบบมาเพ่ือปองกันการบุกรุกทาง 
เครือขาย (Intrusion Prevention System) 

 สามารถทํางานไดในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกวา 
 สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอยดังนี้  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 

1,300,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
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 สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line  

Mode สามารถรับสงขอมูลไดตามปกติ เม่ืออุปกรณเกิดปญหา 
 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน  HTTPSหรือ SSH ไดเปนอยางนอย 
 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย  
 สามารถใชงานตามาตรฐาน IPv6 ได 
 สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 

17 อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต 0  
(Web Application Firewall) 

 เปนอุปกรณทําหนาท่ีในการปองกันดาน Web Application หรือ Web  
Service โดยเฉพาะสามารถติดตั้งในตูเก็บอุปกรณมาตรฐานขนาด 19 นิ้วได 

 มีจุดเชื่อมตอ Network แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  
3 ชอง 

 มีความเร็วในการสงผานขอมูล (Throughput) ไมนอยกวา 500 Mbps หรือ รองรับ
การสงผานขอมูลไดไมนอยกวา 5,000 Transactions ตอวินาที 

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทาง Web Base หรือ CLI ไดเปนอยางนอย 
 สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใชงาน Web Application ของผูท่ีเขามาใช 

บริการ Web Application บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตางๆ ได 
 อุปกรณท่ีนําเสนอจะตองสามารถทํางานแบบ In-Line 

(Bridge) หรือ Transparent และ Span-mode (Monitor) สําหรับตรวจสอบ 
พฤติกรรมไดเปนอยางนอย 

 มีความสามารถในการทํางานและปกปอง Web Application ตางๆ ได โดย 
รองรับ  HTTPS ไดเปนอยางนอย 

 สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 
 สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณภายนอกได 
 รองรับการปองกันการถูกโจมตีดวยวิธีตางๆ ไดอยางนอย ดังนี้ 

530,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
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- Cross-site Scripting 
- Cookie Poisoning 
- Buffer Overflow 
- SQL infection 

 สามารถทํารายงานการถูกโจมตีไดในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกวา 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

18 อุปกรณปองกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส0  
(e-Mail Security) 

 เปนอุปกรณเพ่ือใชในการตรวจจับและปองกัน SPAM และ Virus ของ  

e-Mail โดยเฉพาะ 

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 2 ชอง 

 สามารถทํางานในรูปแบบของ SMTP relay ไดเปนอยางนอย 

 สามารถรองรับผูใชงานไดไมนอยกวา 500 บัญชีผูใชงาน 

 สามารถเขาบริหารจัดการตัวอุปกรณผาน HTTPS หรือ Secure Shell (SSH) หรือดีกวา 

 สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 

340,000  

19 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
แบบท่ี0 1 ขนาด 36 U 

 เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกวางไมนอย
กวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 80 เซนติเมตรและความสูงไมนอย
กวา 179 เซนติเมตร 

 มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง 
 มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 

20,000  

20 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
แบบท่ี0 2 ขนาด 42 U 

 เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอย
กวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 110 เซนติเมตรและความสูงไมนอย
กวา 200 เซนติเมตร 

23,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
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 มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 
 มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 

21 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
แบบท่ี0 3 ขนาด 42 U 

 เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 42 U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
ความลึกไมนอยกวา 110 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 

 มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 

 มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 

 มีประตูหนาเปนแบบโลหะท่ีมีรูพรุน 

 มีจอภาพ อุปกรณสลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แปนพิมพรอมแผนสัมผัส 

(touch pad) ท่ีถูกออกแบบ และติดตั้งอยูภายในตู Rack 

150,000 

22 อุปกรณกระจายสัญญาณ 0  
(L2 Switch) ขนาด0 16 ชอง0  

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 16 ชอง 

 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  

2,300 

23 อุปกรณกระจายสัญญาณ 0  
(L2 Switch) ขนาด0 24 ชอง0 แบบท่ี0 1 

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 
 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  

6,500 
 

24 อุปกรณกระจายสัญญาณ 0  
(L2 Switch) ขนาด0 24 ชอง0 แบบท่ี0 2 

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 24 ชอง 
 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
 สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 

24,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 

25 อุปกรณกระจายสัญญาณ 
(L3 Switch) ขนาด0 24 ชอง 

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 3 ของ OSI Model 
 สามารถคนหาเสนทางเครือขายโดยใชโปรโตคอล (Routing Protocal) RIPv2, OSPF ไดเปน

อยางนอย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 24 ชอง 
 มีชองสําหรับรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 1000 Base-X 

(SFP) จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
 รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 16,000 Mac Address 
 สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
 สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 

130,000  

26 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) 
แบบท่ี 1 

 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเปนอยางนอย 
 สามารถทํางานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz หรือดีกวา 
 สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง 
 สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power Over Ethernet) หรือดีกวา 
 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 

5,800 

27 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) 
แบบท่ี 2 

 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเปนอยางนอย 
 สามารถทํางานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz หรือดีกวา 
 สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 

23,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 
 สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power Over Ethernet) หรือดีกวา 
 สามารถรับสัญญาณขาเขาไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ และสงสัญญาณขาออกไม

นอยกวา 2 ชองสัญญาณ (2x2 MIMO) 
 สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh Networking ภายใตมาตรฐาน IEEE 

802.11s ได 
 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 

28 อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router)   มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 2 ชอง 

 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
 มีหนวยความจําแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
 สามารถคนหาเสนทางเครือขายโดยใชโปรโตคอล BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP-1, 

RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ไดเปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
 สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย 

46,000 

29 อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย    
(Link Load Balancer) 

 เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ท่ีออแบบมาเพ่ือใชกระจายการทํางานสําหรับ
เครือขายโดยเฉพาะ 

 มี Throughput สูงสุดไมนอยกวา 400 Mbps 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 
 สามาถบริหารอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS ไดเปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

210,000 
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ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
30 อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย (Server Load Balancer) 
 เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ท่ีออแบบมาเพ่ือใชกระจายการทํางานสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายโดยเฉพาะ 
 มี Throughput สูงสุดไมนอยกวา 1.5 Gbps 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 4 ชอง 
 รองรับการทํางานไดอยางนอย ดังนี้ Round Robin, High Availability, Layer4 

Load Balance และ Layer7 Load Balance 
 สามาถบริหารอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS ไดเปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

200,000 

31 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) 

 สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได 

 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
 สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
 สามารถใชกับบตัรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 

Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 

700 

32 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 0 2 KVA  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2KVA / 1,200W หรือดีกวา 
 มีแรงดัน Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-20% หรือดีกวา 

 มีแรงดัน Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10% หรือดีกวา 

 สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

13,000  

33 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 0 10 KVA 
ระบบไฟฟา 3 เฟส 

 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 10 KVA และ 8,000 W 
 มีแรงดัน Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไมนอยกวา 380 +/-20% หรือดีกวา  
 มีแรงดัน Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-1% หรือดีกวา 

270,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 10 นาที 

 
34 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 0 1 KVA  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1KVA / 630W หรือดีกวา 

 สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
5,800  

35 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 0 3 KVA   มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3KVA / 2,100W หรือดีกวา 
 มีแรงดัน Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-25% หรือดีกวา 
 มีแรงดัน Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5% หรือดีกวา 
 สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

35,000  

36 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
 สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

3,200 

37 จอภาพแบบ0 LCD หรือ0 LED ขนาดไมนอยกวา
0 18.5 นิ้ว 

 มีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 
 รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366 X 768 Pixel 
 มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
 มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 

3,300  

38 จอภาพแบบ0 LCD หรือ0 LED ขนาดไมนอยกวา  
21.5 นิ้ว 

 มีขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 
 รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,920 X 1,080 Pixel 
 มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
 มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 

4,300 

39 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ
คแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีสิทธิ์ถูกตองตาม
กฏหมาย 

3,800 

40 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 0 (Server)  

 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 0 (Server) ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฏหมาย 

20,000  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
41 18ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน0   ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย  11,000 

 
42 18คาเชาพ้ืนท่ีตู Rack สําหรับวางระบบคอมพิวเตอร 

(Rack Data Center Co-location) ขนาดไมนอย
กวา 36 U 

 มีหมายเลข Public IP Address รุน 4 (IPv4) จํานวนไมนอยกวา 4 หมายเลข 
 มีหมายเลข Public IP Address รุน 6 (IPv6) จํานวนไมนอยกวา 1,000 หมายเลข 
 มีเตาเสียบไฟฟาจํานวนไมนอยกวา 16 เตาเสียบ 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายพรอมใชงานระบบอินเทอรเน็ต แบบ 100/100 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง 
 มีระบบกลองวงจรปด พรอมระบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเขา-ออก (Access 

Control) ระบบไฟฟาสํารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจับ
ควันไฟ ระบบดับเพลิง และระบบตรวจจับน้ํารั่วซึม 

40,000/เดือน 

43 18คาเชาระบบ Cloud Server แบบท่ี 1  
18(ราคาคาเชานี้ไมรวมราคาการใหบริการรับสงขอมูล
เขาสูระบบ) 

 มีหนวยประมวลผลกลาง CPU จํานวนไมนอยกวา 1 แกนหลัก (Core) 
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB 
 สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ์  
 มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 
 มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 
 ระบบปองกันและตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS) พรอมใชงาน 
 รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบ IPv6 
 มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine 

Backup) ท่ีใหบริการเชา 

06,400/เดือน 

44 18คาเชาระบบ Cloud Server แบบท่ี 2 
18(ราคาคาเชานี้ไมรวมราคาการใหบริการรับสงขอมูล

 มีหนวยประมวลผลกลาง CPU จํานวนไมนอยกวา 2 แกนหลัก (Core) 
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 8GB 

016,000/เดือน 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
เขาสูระบบ)  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจุไมนอยกวา 200 GB 

 สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 มีระบบจัดการฐานขอมูล (RDBMS) พรอมใชงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวน 1 ลิขสิทธิ ์
 ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ลิขสิทธิ์  
 มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 
 มีระบบปองกันการบุกรุกเครือขาย (Firewall) พรอมใชงาน 
 ระบบปองกันและตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS) พรอมใชงาน 
 รองรับการใชงานผานระบบเครือขายแบ IPv6 
 มีการดําเนินการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine 

Backup) ท่ีใหบริการเชา 
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี (CCTV IP) 
1 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ี

สําหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบท่ี 1 
 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 

921,600 pixel 
 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.1 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.02 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 เลนสตองมีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 

มิลลิเมตร 

027,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีขอตอเลนสแบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซ่ึงสามารถถอดเปลี่ยนเลนสได 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

2 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพีแบบมุมมองคงท่ี
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบท่ี 2 

 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 2,048x1,536 pixel หรือไมนอยกวา 

3,145,728pixel 
 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.1 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

037,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
มากกวา 0.01LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 เลนสตองมีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 

มิลลิเมตร 
 มีขอตอเลนสแบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซ่ึงสามารถถอดเปลี่ยนเลนสได 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

3 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบปรับมุมมอง
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบท่ี 1 

 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera)
สามารถทําการหมุน (Pan) ได 350 องศา แบบตอเนื่อง การกมเงย (Tilt) กับระนาบ 
(Horizontal) ไดไมนอยกวา 90 องศา และการยอขยาย (Zoom) แบบ Optical 

050,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
Zoom ไดไมนอยกวา 12 เทา 

 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 640x480 pixel หรือไมนอยกวา 307,200 
pixel 

 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดย

อัตโนมัติ 
 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.7LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.08LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/4 นิ้ว 
 เลนสตองมีความยาวโฟกัสต่ําสุดไมมากกวา 4.7 มิลลิเมตร 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
4 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบปรับมุมมอง

สําหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบท่ี 2 
 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) 

สามารถทําการหมุน (Pan) ได 350 องศา การกมเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) 
ไดไมนอยกวา 90 องศา และการยอขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ไดไมนอย
กวา 18 เทาและ แบบ Digital Zoom ไดไมนอยกวา 12 เทา 

 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 
921,600pixel 

 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยIีR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.5LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.06LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 เลนสตองมีความยาวโฟกัสต่ําสุดไมมากกวา 4.7 มิลลิเมตร 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

072,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 

Mini SD Card 
 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

5 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ี
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 

 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 

921,600 pixel 
 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.1 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.01LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 เลนสตองมีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 

มิลลิเมตร 
 มีขอตอเลนสแบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซ่ึงสามารถถอดเปลี่ยนเลนสได 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

035,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ี
ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 

 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

6 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ี
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 

 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 2,048x1,536 pixel หรือไมนอยกวา 

3,145,728pixel 
 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.12LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.03LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 เลนสตองมีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 

มิลลิเมตร 
 มีขอตอเลนสแบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซ่ึงสามารถถอดเปลี่ยนเลนสได 

051,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ี
ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 

 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

7 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบอินฟราเรด
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 

 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 
921,600pixel 

 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยีสําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติอยางนอย

ดังนี ้
o R LEDs 

022,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
o IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)  

 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.35LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม
มากกวา 0LUX สําหรับการแสดงภาพอินฟราเรด (Infrared) 

 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 เลนสตองมีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 

มิลลิเมตร 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ี
ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 

 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
8 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบปรับมุมมอง

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 
 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) 

สามารถทําการหมุน (Pan) ได 350 องศา แบบตอเนื่อง การกมเงย (Tilt) กับระนาบ 
(Horizontal) ไดไมนอยกวา 90 องศา และการยอขยาย (Zoom) แบบ Optical 
Zoom ไดไมนอยกวา 12 เทา 

 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 640x480 pixel หรือไมนอยกวา 307,200 
pixel 

 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดย

อัตโนมัติ 
 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.7 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.08 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/4 นิ้ว 
 เลนสตองมีความยาวโฟกัสต่ําสุดไมมากกวา 4.7 มิลลิเมตร 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

054,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ี

ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

9 18กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบปรับมุมมอง
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 

 เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) 
สามารถทําการหมุน (Pan) ได 350 องศา การกมเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) 
ไดไมนอยกวา 90 องศา และการยอขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ไดไมนอย
กวา 18 เทาและแบบ Digital Zoom ไดไมนอยกวา 12 เทา 

 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 
921,600pixel 

 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที 
 ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 มีความไวแสงนองสุด ไมมากกวา 0.5LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.06LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 เลนสตองมีความยาวโฟกัสต่ําสุดไมมากกวา 4.7 มิลลิเมตร 
 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 สารารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum) 

088,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card 

 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ี
ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 

 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

10 18อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง  เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 
 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264  หรือดีกวา 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอย

กวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
 สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP,SMTP, “NTP หรือ SNTP” , TCP/IP ไดเปน

อยางนอย 
 สามารถติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรบกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 

หรือ SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 4TB 

024,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได  
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

11 18อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 16 ชอง  เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 
 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264  หรือดีกวา 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอย

กวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
 สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP,SMTP, “NTP หรือ SNTP” , TCP/IP ไดเปน

อยางนอย 
 สามารถติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรบกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 

หรือ SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8TB 
 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได  
 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

074,000 

12 18อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power Over Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 

09,400 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  

อุปกรณอ่ืนๆ เพ่ิมเติม *หมายเหตุ รายการท่ีเพ่ิมนํามาจากขอมูลการจัดซ้ือจัดจางอุปกรณเครือขายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1 อุปกรณปองกันเครือขาย0 (Firewall) แบบท่ี0 3  เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance 

 มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 5Gbps 
 ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง 
 ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10 Gbpsจํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 สามารถตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอยดังนี้  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 
 สามารถทํา Firewall Application Inspection ( Layer 7 Application layer 

Firewall )                              
 สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได 
 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน  HTTPS ไดเปนอยางนอย 
 สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บ

เปน Syslog ได 
 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 
 รองรับมาตรฐาน IPv  6  

1,700,000 

2 อุปกรณกระจายสัญญาณ 0  
(L2 Switch) ขนาด0 16 ชอง0 แบบท่ี0 2 

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอยกวา 16 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-X/SFP จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

10,500 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
 สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 

3 อุปกรณกระจายสัญญาณ 
(L3 Switch) ขนาด0 24 ชองแบบท่ี 2 

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 3 ของ OSI Model 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-X/SFP จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ IEEE 802.3aeจํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
 รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
 สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

800,000 

4 อุปกรณกระจายสัญญาณ 
(L3 Switch) ขนาด0 24 ชองแบบท่ี 3 

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 3 ของ OSI Model 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอยกวา 48 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-X/SFP จํานวนไมนอย

กวา 24 ชอง 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ IEEE 802.3aeจํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
 รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
 สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 

สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 

2,000,000 

5 อุปกรณเว็บแคชช่ิง  เปนอุปกรณแบบ Appliance ออกแบบมาเพ่ือบริการ เว็บแคชชิ่ง 
 อุปกรณสามารถติดตั้งบน Standard Rack 19 นิ้ว 
 สนับสนุนการทําเว็บแคชชิ่ง (Web Caching) ไดในแบบ Forward หรือ Reverse ได

เปนอยางนอย 

1,700,000 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับปรับปรุง โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 



ท่ี ชนิด คุณลักษณะ ราคา/บาท 
 มีขนาดความจุรวมของ Hard Disk ไมนอยกวา 4x2 TB 
 มีหนวยความจําอยางนอย 32 GB 
 มีพอรตเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Gigabit Ethernet (10/100/1000) อยางนอย 

4  พอรต 
 สามารถเขาบริหารจัดการตัวอุปกรณไดโดยผาน Web GUI หรือ CLI 

 
 

***หมายเหตุ 

 กรณีการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแมขายหนวยงานควรประสานกับ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกอนการตั้งงบประมาณ เนื่องจากตองพิจารณา

คุณลักษณะ สถานท่ีตั้ง การใชพลังงานและการใชงานกับเครือขายในภาพรวม 
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