สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ประจำาป ๒๕๖๐ ที่ปรับจากปี ๒๕๕๙ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐาน จำานวน ๒๔  รายการ เปลี่ยนแปลงราคากลาง จำานวน ๒๓  รายการ ดัังนี้
ราคากลางเพิ่มขึ้น จำานวน ๖  รายการ
ข้อ ๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดัไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓ ๐,๐๐๐ บาท (เดัิม ๒๙,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึ้น ๑ พัน
ข้อ ๒๒ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Instrusion Prevention System) แบบที่ ๒ ราคา ๑,๔ ๐๐,๐๐๐ บาท (เดัิม ๑,๓ ๐๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึ้น ๑ แสน
ข้อ ๒๔ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดัหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา ๓ ๕๐,๐๐๐ บาท (เดัิม ๓ ๔ ๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึ้น ๑ หมื่น
ข้อ ๖๕ ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ ๑ ราคา ๖ ,๖ ๐๐ บาทต่อเดัือน (เดัิม ๖ ,๔ ๐๐ บาทต่อเดัือน) เพิ่มขึ้น ๒ ร้อย
(ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสูร่ ะบบ)
ข้อ ๖๖ ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ ๒ ราคา ๑๘,๐๐๐ บาทต่อเดัือน (เดัิม ๑๖ ,๐๐๐ บาทต่อเดัือน) เพิ่มขึ้น ๒ พัน
(ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสูร่ ะบบ)
ข้อ ๖๘ ชุดัโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำาหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖  แกนหลัก 16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา ๒๔ ,๐๐๐ บาท (เดัิม ๒๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึ้น ๔  พัน
ราคากลางลดัลง จำานวน ๑๗  รายการ
ข้อ ๑๒ อุปกรณ์สำาหรับจัดัเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา ๕๗ ๐,๐๐๐ บาท (เดัิม ๕๙๐,๐๐๐ บาท) ลดัลง ๒ หมื่น
ข้อ ๒๕ ตู้สำาหรับจัดัเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาดั 36U) ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท (เดัิม ๒๐,๐๐๐ บาท) ลดัลง ๒ พัน
ข้อ ๒๗ ตู้สำาหรับจัดัเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๓  (ขนาดั 42U) ราคา ๑๔ ๐,๐๐๐ บาท (เดัิม ๑๕๐,๐๐๐ บาท) ลดัลง ๑ หมื่น
ข้อ ๒๘ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดั ๑๖  ช่อง ราคา ๑,๖ ๐๐ บาท (เดัิม ๒,๓ ๐๐ บาท) ลดัลง ๗  ร้อย
ข้อ ๒๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดั ๒๔  ช่อง แบบที่ ๑ ราคา ๖ ,๒๐๐ บาท (เดัิม ๖ ,๕๐๐ บาท) ลดัลง ๓  ร้อย
ข้อ ๓๐ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดั ๒๔  ช่อง แบบที่ ๒ ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท (เดัิม ๒๔ ,๐๐๐ บาท) ลดัลง ๓  พัน
ข้อ ๓๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ ราคา ๕,๗ ๐๐ บาท (เดัิม ๕,๘๐๐ บาท) ลดัลง ๑ ร้อย
ข้อ ๓๔ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา ๔ ๒,๐๐๐ บาท (เดัิม ๔ ๖ ,๐๐๐ บาท) ลดัลง ๔  พัน
ข้อ ๔๐ เครื่องพิมพ์แบบฉีดัหมึก (Inkjet Printer) สำาหรับกระดัาษขนาดั A3 ราคา ๗ ,๙๐๐ บาท (เดัิม ๘,๕๐๐ บาท) ลดัลง ๖  ร้อย
ข้อ ๔๓ เครื่องพิมพ์ชนิดัเลเซอร์ หรือชนิดั LED ขาวดัำา ชนิดั Network (๓ ๓  หน้า/นาที) ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท (เดัิม ๑๖ ,๐๐๐ บาท) ลดัลง ๑ พัน
ข้อ ๔๗ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดัหมึก (Inkjet) ราคา ๗ ,๗ ๐๐ บาท (เดัิม ๗ ,๙๐๐ บาท) ลดัลง ๒ ร้อย
ข้อ ๔๘ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดัเลเซอร์ หรือชนิดั LED ขาวดัำา ราคา ๙,๐๐๐ บาท (เดัิม ๙,๖ ๐๐ บาท) ลดัลง ๖  ร้อย
ข้อ ๕๔ สแกนเนอร์สำาหรับงานเก็บเอกสารระดัับศููนย์บริการ แบบที่ ๓  ราคา ๓ ๖ ,๐๐๐ บาท (เดัิม ๓ ๗ ,๐๐๐ บาท) ลดัลง ๑ พัน
ข้อ ๕๖ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดัไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ราคา ๓ ,๐๐๐ บาท (เดัิม ๓ ,๓ ๐๐ บาท) ลดัลง ๓  ร้อย
ข้อ ๕๗ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดัไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิว้ ราคา ๔ ,๐๐๐ บาท (เดัิม ๔ ,๓ ๐๐ บาท) ลดัลง ๓  ร้อย
ข้อ ๕๘ เครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาดั ๘๐๐ VA ราคา ๒,๘๐๐ บาท (เดัิม ๓ ,๒๐๐ บาท) ลดัลง ๔  ร้อย
ข้อ ๖๓ เครื่องคอมพิวตอร์แท็ปเล็ต ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท (เดัิม ๒๑,๐๐๐ บาท) ลดัลง ๒ พัน
รายการที่ปรับจาก (ร่าง) ที่ประกาศประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีดังั นี้
ข้อ ๓ ๐ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดั ๒๔  ช่อง แบบที่ ๒ ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท (ในร่าง ๒๓ ,๐๐๐ บาท)
ข้อ ๓ ๔  อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา ๔ ๒,๐๐๐ บาท (ในร่าง ๔ ๖ ,๐๐๐ บาท)
ข้อ ๖ ๘ ชุดัโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำาหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖  แกนหลัก 16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา ๒๔ ,๐๐๐ บาท (ในร่าง ๒๒,๐๐๐ บาท และเพิ่มข้อความที่ขีดัเส้นใต้)

ลำดดับบที่่
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เกณฑ์รดคดกลดงและคุณลบกษณะพื้นฐดนครุภบณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำดปงงบประมดณ ๒๕๖๐ (ณ วบนที่่ ๒๑ เมษดยน 2560)
รดยกดรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประเภที รดคด MICT รดคด MDES รดคดปรบบ รดคดที่่ปรบบ
รดยละเอ่ยดักดรเปล่่ยนแปลงคุณลบกษณะพื้นฐดน
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ขึน้ /ลดัลง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ ๑ ข้อ ๑
130,000 130,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ ๒ ข้อ ๒
350,000 350,000
ตู้สำาหรบบติดตบงงเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade (Enclosure/Chassis)
แบบที่ ๑ ข้อ ๓
410,000 410,000
แบบที่ ๒ ข้อ ๔
740,000 740,000
ตู้สำาหรบบติดตบงงเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade (Enclosure/Chassis)
แบบที่ ๑ ข้อ ๕
180,000 180,000
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ชนิด Blade สำาหรบบตู้
Enclosure/Chassis
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ชนิด Blade สำาหรบบตู้
แบบที่ ๒ ข้อ ๖
430,000 430,000
Enclosure/Chassis
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรบบงานสำานบกงาน*
ข้อ ๗
16,000
16,000
เปลี่ยน -... จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิงว เป็น -... จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิงว
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 1๙ นิงว)
เปลี่ยน -... ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB เป็น -... ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
เปลี่ยน -... มีจอภาพ … ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิงว เป็น -... มีจอภาพ … ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิงว
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรบบงานประมวลผล*
แบบที่ ๑ ข้อ ๘
22,000
22,000
เปลี่ยน -... (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลบก (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 1๙ นิงว)
ความเร็วสบญญาณนาฬิกาพืงนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz จำานวน ๑ หน่วย
เป็น - ... (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลบก (4 core) จำานวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลบกษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดบงนีง
1) ในกรณีทมี่ ีความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสบญญาณ
นาฬิกาพืงนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics processing
unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทมี่ ีหน่วยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสบญญาณ
นาฬิกาพืงนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

เปลี่ยน -... SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB …

เป็น - ... SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 120 GB จำานวน ๑ หน่วย
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรบบงานประมวลผล*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 1๙ นิงว)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สำาหรบบงานสำานบกงาน*

แบบที่ ๒

ข้อ ๙

29,000

30,000

^

เปลี่ยน -... มีจอภาพ … ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิงว เป็น -... มีจอภาพ … ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิงว
1,000 เปลี่ยน -... SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB …

เป็น - ... SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2๔0 GB จำานวน ๑ หน่วย

ข้อ ๑๐

16,000

16,000

เปลี่ยน -... มีจอภาพ … ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิงว เป็น -... มีจอภาพ … ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิงว
เปลีย่ น -... ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำานวน ๑ หน่วย
เป็น - ... ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จำานวน ๑ หน่วย

เปลีย่ น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b , g , n ) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b , g , n ) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
เกณฑ์ราคากลางคอม (เปรียบเทียบ 60-59)-21เม.ย.60-editข้อ10และ9.ods

หน้า 1/29

ลำดดับบที่่
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รดยกดรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ประเภที รดคด MICT รดคด MDES รดคดปรบบ รดคดที่่ปรบบ
รดยละเอ่ยดักดรเปล่่ยนแปลงคุณลบกษณะพื้นฐดน
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ขึน้ /ลดัลง
ข้อ ๑๑
21,000
21,000
เปลี่ยน ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสบญญาณนาฬิกาพืงนฐานไม่น้อยกว่า 2.๔ GHz

เครื่องคอมพิวตอร์โน้ตบุ้ก สำาหรบบงานประมวลผล*

เป็น ๒) ในกรณีทมี่ ีหน่วยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็ว
สบญญาณนาฬิกาพืงนฐานไม่น้อยกว่า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสบญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง

เปลี่ยน -... ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำานวน ๑ หน่วย
เป็น - ... ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำานวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑๒0 GB จำานวน ๑ หน่วย

เปลี่ยน - สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า Wi-Fi (802.11b , g , n ) และ Bluetooth
เป็น - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b , g , n ) และ Bluetooth
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อุปกรณ์สำาหรบบจบดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
ค่าเช่าระบบจบดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
ค่าเช่าระบบจบดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
ค่าเช่าระบบจบดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์จบดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์จบดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์จบดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์ป้องกบนเครือข่าย (Firewall)

แบบที่ ๑
แบบที่ ๒
แบบที่ ๓
แบบที่ ๑
แบบที่ ๒
แบบที่ ๓
แบบที่ ๑

ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๔
ข้อ ๑๕
ข้อ ๑๖
ข้อ ๑๗
ข้อ ๑๘
ข้อ ๑๙

590,000
16,000
30,000
42,000
50,000
400,000
850,000
220,000

570,000
16,000
30,000
42,000
50,000
400,000
850,000
220,000

20

อุปกรณ์ป้องกบนเครือข่าย (Firewall)

แบบที่ ๒ ข้อ ๒๐

990,000

990,000

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

อุปกรณ์ป้องกบนและตรวจจบบการบุกรุก (Instrusion Prevention System)
อุปกรณ์ป้องกบนและตรวจจบบการบุกรุก (Instrusion Prevention System)
อุปกรณ์ป้องกบนการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
อุปกรณ์ป้องกบนการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)
ตู้สำาหรบบจบดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 36U)
ตู้สำาหรบบจบดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 42U)
ตู้สำาหรบบจบดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 42U)
อุปกรณ์กระจายสบญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง
อุปกรณ์กระจายสบญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง
อุปกรณ์กระจายสบญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง
อุปกรณ์กระจายสบญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง
อุปกรณ์กระจายสบญญาณไร้สาย (Access Point)
อุปกรณ์กระจายสบญญาณไร้สาย (Access Point)
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)

แบบที่ ๑ ข้อ ๒๑
430,000 430,000
แบบที่ ๒ ข้อ ๒๒ 1,300,000 1,400,000
ข้อ ๒๓
530,000 530,000
ข้อ ๒๔
340,000 350,000
แบบที่ ๑ ข้อ ๒๕
20,000
18,000
แบบที่ ๒ ข้อ ๒๖
23,000
23,000
แบบที่ ๓ ข้อ ๒๗
150,000 140,000
ข้อ ๒๘
2,300
1,600
6,500
6,200
แบบที่ 1 ข้อ ๒๙
แบบที่ ๒ ข้อ ๓๐
24,000
21,000
ข้อ ๓๑
130,000 130,000
แบบที่ 1 ข้อ ๓๒
5,800
5,700
แบบที่ 2 ข้อ ๓๓
23,000
23,000
ข้อ ๓๔
46,000
42,000
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v

-20,000

เปลี่ยน
เปลี่ยน
เปลี่ยน
เปลี่ยน
^

100,000

^
v

10,000
-2,000

V
v
v
v

-10,000
-700
-300
-3,000

v

-100
-4,000

-... TCP Fragment ... เป็น -... IP Fragment …
-... IP Address Spoof ... เป็น -... IP Address Spoofing ..
-... TCP Fragment ... เป็น -... IP Fragment …
-... IP Address Spoof ... เป็น -... IP Address Spoofing ..
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37

อุปกรณ์กระจายการทำางานสำาหรบบเครือข่าย (Link load Balancer)
อุปกรณ์กระจายการทำางานสำาหรบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server load
Balancer)
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สนบง

38
39

ประเภที รดคด MICT รดคด MDES รดคดปรบบ รดคดที่่ปรบบ
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ขึน้ /ลดัลง
ข้อ ๓๕
210,000 210,000
ข้อ ๓๖
200,000 200,000
ข้อ ๓๗

22,000

22,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว

ข้อ ๓๘

23,000

23,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตบงงถบงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ข้อ ๓๙

4,300

4,300

รดยละเอ่ยดักดรเปล่่ยนแปลงคุณลบกษณะพื้นฐดน

เปลี่ยน - … เข็ม เป็น - … เข็มพิมพ์
ยกเลิก - มีความเร็วขณะพิมพ์ตบวอบกษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตบวอบกษรต่อนิงว ได้ไม่นอ้ ยกว่า
100 ตบวอบกษรต่อวินาที
เปลี่ยน - … เข็ม เป็น - … เข็มพิมพ์
ยกเลิก - มีความเร็วขณะพิมพ์ตบวอบกษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตบวอบกษรต่อนิงว ได้ไม่นอ้ ยกว่า
100 ตบวอบกษรต่อวินาที
เปลี่ยน … แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เป็น … แบบฉีดหมึกพร้อมติดตบงงหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
เพิ่ม - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตบงงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

เปลี่ยน - … ร่างขาวดำาไม่น้อยกว่า ๓0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) เป็น … ร่างขาวดำาไม่น้อยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)

เปลี่ยน - … ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๒ ภาพต่อนาที (ipm) เป็น - …
ร่างขาวดำาไม่น้อยกว่า ๑0 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm)

40
41

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำาหรบบกระดาษขนาด A3
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา (๑๘ หน้า/นาที)

ข้อ ๔๐
ข้อ ๔๑

8,500
3,300

7,900
3,300

v

เปลี่ยน - ... ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น เป็น - ... ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น
-600 เพิ่ม - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
เปลี่ยน - .. .มีหน่วยความจำา (Memory) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 MB เป็น -… มีหน่วยความจำา
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

42

43

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา
ชนิด Network (๒๗ หน้า/นาที)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา
ชนิด Network (๓๓ หน้า/นาที)

แบบที่ ๑ ข้อ ๔๒

แบบที่ 2 ข้อ ๔๓

7,900

16,000

7,900

เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา (๓๐ หน้า/นาที) เป็น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด

15,000

เพิ่ม - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
เปลี่ยน - … 32 MB เป็น - ... ๖๔ MB
-1,000 เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา แบบ Network แบบที่ ๑ (๓๓ หน้า/นาที) เป็น

LED ขาวดำา ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที)
เปลี่ยน - … ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi เป็น - … ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
เปลี่ยน - … ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) เป็น - … ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)

v

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที)

เปลี่ยน - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กว่า จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เป็น - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ได้
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รดยกดรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา
แบบ Network (๔๐ หน้า/นาที)

ประเภที รดคด MICT รดคด MDES รดคดปรบบ รดคดที่่ปรบบ
รดยละเอ่ยดักดรเปล่่ยนแปลงคุณลบกษณะพื้นฐดน
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ขึน้ /ลดัลง
แบบที่ 3 ข้อ ๔๔
41,000
41,000
เปลี่ยน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา แบบ Network แบบที่ ๒ (๔๐ หน้า/นาที) เป็น
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา ชนิด Network แบบที่ ๓ (๔๐ หน้า/นาที)

เปลี่ยน - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กว่า จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เป็น - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ได้

45
46
47
48
49
50

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา สำาหรบบกระดาษขนาด A3
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา
เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
เครื่องพิมพ์วบตถุ 3 มิติ

ข้อ ๔๕

12,000

12,000

ข้อ ๔๖
ข้อ ๔๗
ข้อ ๔๘

53,000
7,900
9,600

53,000
7,700
9,000

ข้อ ๔๙

17,000

17,000

ยกเลิก - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED

ข้อ ๕๐

40,000

40,000

เปลีย่ น - สามารถขึนง รูปชิงนงานโดยมีความละเอียดที่ขนาด 0.1 มิลลิเมตรต่อชบงน (Layer) ได้

v
v

-200
-600 ยกเลิก - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED

เป็น - สามารถขึงนรูปชิงนงานโดยมีความละเอียดที่ขนาดไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อชบงน (Layer) ได้

51
52

สแกนเนอร์ สำาหรบบงานเก็บเอกสารทบ่วไป
สแกนเนอร์ สำาหรบบงานเก็บเอกสารระดบบศููนย์บริการ

ข้อ ๕๑
แบบที่ ๑ ข้อ ๕๒

3,100
20,000

3,100
20,000

53

สแกนเนอร์ สำาหรบบงานเก็บเอกสารระดบบศููนย์บริการ

แบบที่ ๒ ข้อ ๕๓

29,000

29,000

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

สแกนเนอร์ สำาหรบบงานเก็บเอกสารระดบบศููนย์บริการ
อุปกรณ์อ่านบบตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๑๙ นิงว
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๑.๕ นิงว
เครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
เครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA
เครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA
เครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA
เครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)
เครื่องคอมพิวตอร์แท็ปเล็ต

แบบที่ 3 ข้อ ๕๔
ข้อ ๕๕
ข้อ ๕๖
ข้อ ๕๗
ข้อ ๕๘
ข้อ ๕๙
ข้อ ๖๐
ข้อ ๖๑
ข้อ ๖๒
ข้อ ๖๓

37,000
700
3,300
4,300
3,200
5,800
13,000
35,000
270,000
21,000

36,000
700
3,000
4,000
2,800
5,800
13,000
35,000
270,000
19,000

เพิ่ม - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอบตโนมบติ
เปลีย่ น - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm เป็น - มีความเร็ว
ในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
เปลีย่ น - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ppm เป็น - มีความเร็ว
ในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ppm
v
v
v
v

v

-1,000
-300 เปลีย่ น -... จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิงว เป็น -... จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิงว
-300
-400
เปลีย่ น -... ๑ kVA (๖๓๐ Watts) เป็น -... ๑ kVA (๖๐๐ Watts)

-2,000 เปลี่ยน – มีหน่วยความจำาขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB หรือ ในกรณีที่ผลิตภบณฑ์ใช้ระบบปฏิบบติ
การ iOS ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB เป็น มีหน่วยความจำาขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
เปลี่ยน – สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth และ GPS เป็น - สามารถใช้งาน
Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth และ GPS ได้เป็นอย่างน้อย
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66
67
68
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ค่าเช่าพืงนที่ตู้ Rack สำาหรบบวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Colocation) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U
ค่าเช่าระบบ Cloud Server (ราคาค่าเช่านีงไม่รวมราคาการให้บริการรบบส่ง แบบที่ 1
ข้อมูล (Data Transfer) เข้าสูร่ ะบบ)
ค่าเช่าระบบ Cloud Server (ราคาค่าเช่านีงไม่รวมราคาการให้บริการรบบส่ง แบบที่ 2
ข้อมูล (Data Transfer) เข้าสูร่ ะบบ)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตบ ิการสำาหรบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก แบบสิทธิิการใช้งานประเภทติดตบงงมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิิถถูกต้องตามกฎหมาย
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบบติการสำาหรบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
สำาหรบบรองรบบหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนหลบก 16
Core) ที่มลี ิขสิทธิิถถูกต้องตามกฎหมาย
ชุดโปรแกรมจบดการสำานบกงาน ที่มีลิขสิทธิิถถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อแนะนำดประกอบกดรพิจดรณด2559

ประเภที รดคด MICT รดคด MDES รดคดปรบบ รดคดที่่ปรบบ
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ขึน้ /ลดัลง
ข้อ ๖๔
40,000
40,000

รดยละเอ่ยดักดรเปล่่ยนแปลงคุณลบกษณะพื้นฐดน

ข้อ ๖๕

6,400

6,600

^

200

ข้อ ๖๖

16,000

18,000

^

2,000

ข้อ ๖๗

3,800

3,800

ข้อ ๖๘

20,000

24,000

^

ข้อ ๖๙

11,000

11,000

4,000 เปลี่ยน - ... (Server) ที่มีลขิ สิทธิิถ... เป็น ... (Server) สำาหรบบรองรบบหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนหลบก 16 Core) ที่มลี ิขสิทธิิถ ...
ยกเลิก - มีความเร็วขณะพิมพ์ตบวอบกษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตบวอบกษรต่อนิงว ได้ไม่นอ้ ยกว่า
100 ตบวอบกษรต่อวินาที
ข้อแนะนำดประกอบกดรพิจดรณด2560

๑๑. ควรพิจารณาจบดหาเครื่องพิมพ์ที่มรี าคาค่าหมึกพิมพ์ขาว-ดำาที่มีปริมาณพิมพ์ต่อ
แผ่นร้อยละ 5 ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดบงนีง
1 - ... แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ราคาไม่ควรเกิน 1.95 บาทต่อแผ่น
2 - ... ขนาด A3 ราคาไม่ควรเกิน ๑.๓๘ บาทต่อแผ่น
3 - ... เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา (๑๘ หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.๖ บาทต่อแผ่น

๑๑. ควรพิจารณาจบดหาเครื่องพิมพ์ที่มรี าคาค่าหมึกพิมพ์ต่อสีที่ปริมาณการพิมพ์ต่อแผ่นร้อยละ 5 ของ
หน้ากระดาษขนาด A4 ดบงนีง
- ... แบบฉีดหมึกพร้อมติดตบงงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.05 บาทต่อแผ่น
- ... ขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน ๑.5 บาทต่อแผ่น
- ... เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำา (๑๘ หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน 1.๖๕ บาทต่อแผ่น

4 - ... เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา (๓๐ หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน ๐.๙๕ บาทต่อแผ่น

- ... เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำา แบบ Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน ๐.๗๑
บาทต่อแผ่น
- ... เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำา แบบ Network แบบที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน ๐.๗๑
บาทต่อแผ่น
- ... เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำา แบบ Network แบบที่ ๓ (๔๐ หน้า/นาที) ราคาไม่ควรเกิน ๐.๖๙
บาทต่อแผ่น
- ... เลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคาไม่ควรเกิน 1.๓๒ บาทต่อแผ่น
- ... เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำาสำาหรบบกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์จากกระดาษขนาด
A4 ราคา ...
- ... Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคาไม่ควรเกิน 1.๓๒ บาทต่อแผ่น
- ... Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำา ราคาไม่ควรเกิน ๐.๘๙ บาทต่อแผ่น

5 - ... เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา แบบ Network แบบที่ ๑ (๓๓ หน้า/นาที) ราคาไม่
ควรเกิน 1.๑๙ บาทต่อแผ่น
6 - ... เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา แบบ Network แบบที่ ๒ (๔๐ หน้า/นาที) ราคาไม่
ควรเกิน ๐.๘ บาทต่อแผ่น
7 - ... เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ราคาไม่ควรเกิน 1.๔๒ บาทต่อแผ่น
8 - ... เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำาสำาหรบบกระดาษขนาด A3 ราคา...

9 - ... Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคาไม่ควรเกิน 1.๖๒ บาทต่อแผ่น
10 - ... Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา ราคาไม่ควรเกิน 1.๐๘ บาทต่อ
แผ่น
11 - ... Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.๔๒ บาทต่อแผ่น
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- ... Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.๓๒ บาทต่อแผ่น
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