เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2552
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 ราคา 120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Quad Core หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 4 MB และมี
ความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
- สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกวา มีความเร็วรอบไมนอย
กวา 7,200 รอบ/นาที และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- มี DVD-ROM หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,280 X 1,024 ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap ขนาดไมนอยกวา 450 W จํานวน 2 หนวย
- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 ราคา 600,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดีกวา สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) ที่ใชงานระบบปฏิบัติการ UNIX โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 GHz
จํานวนไมนอ ยกวา 1 หนวย
- รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหนวยความจําแบบ L2 Cacheไมนอยกวา 2 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 และ 5
- มีชองสําหรับเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมแบบ PCI-X หรือ PCI-E หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบ/
นาที และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- มี DVD-ROM หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,280 X 1,024 ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap ขนาดไมนอยกวา 450 W จํานวน 2 หนวย

-2- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ที่ไมจํากัดจํานวนการเขาใชงานบนเครื่องพรอมใชงาน โดยมี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย
ตูสําหรับติดตัง้ เครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 ราคา 380,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 6 เครื่อง
- มี Interconnect Module ที่ใชในการเชื่อมตอแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวนไมนอยกวา
2 หนวย และ Fiber Channel จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- มีระบบการจายไฟฟาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade เต็มตู
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบตาม
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตั้งไดเต็มตู
ตูสําหรับติดตัง้ เครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 ราคา 690,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 14 เครื่อง
- มี Interconnect Module ที่ใชในการเชื่อมตอแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวนไมนอยกวา
2 หนวย และ Fiber Channel จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- มีระบบการจายไฟฟาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade เต็มตู
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวนจํานวนสิทธิ (license) ครบ
ตามจํานวนเครื่องที่สามารถติดตั้งไดเต็มตู
แผงวงจรเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับตู Enclosure/Chassis แบบที่ 1 ราคา 170,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Quad Core หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory (L2+L3) ไมนอยกวา 8 MB
ตอ Processor และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 2 หนวย

-3- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกวา แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มีความเร็ว
รอบไมนอยกวา 10,000 รอบ/นาที และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- สนับสนุนการทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1
- สามารถใชงาน CD-ROM, USB device หรือดีกวา แบบ Virtual Media ได
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
แผงวงจรเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับตู Enclosure/Chassis แบบที่ 2 ราคา 330,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Quad Core หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory (L2+L3) ไมนอยกวา 12 MB
ตอ Processor และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ไดรวมกันไมนอยกวา 4 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกวา แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มีความเร็ว
รอบไมนอยกวา 10,000 รอบ/นาที และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- สนับสนุนการทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1
- สามารถใชงาน CD-ROM, USB device แบบ Virtual Media ได
- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
- ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
คอมพิวเตอรลูกขาย สําหรับงานสํานักงาน ราคา 26,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 1 GB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

-4- มี DVD-RW จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 1,024 pixel จํานวน 1 หนวย มี Dot Pitch ไม
มากกวา 0.264 mm มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว
- มี Power Supply มีขนาดไมนอยกวา 250 W จํานวน 1 หนวย
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย สําหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอ 17 นิ้ว) ราคา 33,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core 2 Duo หรือดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4
GHz จํานวน 1 หนวย
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 1,066 MHz
- สวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จํานวน 1 หนวย ที่มีหนวยความจําไมนอยกวา
256 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 1,024 pixel จํานวน 1 หนวย มี Dot Pitch ไม
มากกวา 0.264 mm มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว
- มี Power Supply มีขนาดไมนอยกวา 250 W จํานวน 1 หนวย
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ 19 นิ้ว) ราคา 42,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core 2 Quad หรือดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz
จํานวน 1 หนวย
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 1,333 MHz
- มีสวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จํานวน 1 หนวย ที่มีหนวยความจําไมนอยกวา
512 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 320 GB จํานวน 1
หนวย

-5- มี DVD-RW จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 1,024 pixel จํานวน 1 หนวย มี Dot Pitch ไม
มากกวา 0.294 mm มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
- มี Power Supply มีขนาดไมนอยกวา 250 W จํานวน 1 หนวย
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานทั่วไป ราคา 26,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile Technology ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0
GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 1 GB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว
- มี Combo DVD หรือ DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- สามารถใชงาน WiFi (802.11) และ Bluetooth ได
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
ราคา 48,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile Technology ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4
GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 320 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- สามารถใชงาน WiFi (802.11), Bluetooth และ IEEE 1394 ได
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลขิ สิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 450,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ SAN
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- มีหนวยเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกวา ที่ขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB และมี
ความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที จํานวนไมนอยกวา 8 หนวย
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ไดสูงสุด 60 หนวย
- สามารถทํางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5
อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย ราคา 900,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ Appliance ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or Events) ที่เกิดขึน้ ในอุปกรณที่เปน
appliances และ non-appliances เชน Firewall, Network Devices ตางๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ
application, ระบบเครือขาย และ ระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยางนอย 5 ประเภท โดยสามารถแสดงผล
อยูภายใตรูปแบบ(format) เดียวกันได
- มีระบบการเขารหัสขอมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน SHA-1 หรือ MD5 หรือดีกวา
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ เชน Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปนตน ได
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS, Command Line Interface และ Secure Shell
(SSH) ได
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
- สามารถทําการสํารองขอมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD
หรือ External Storage เปนตน ได
คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาท/เดือน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 5 อุปกรณ
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาท/เดือน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 10 อุปกรณ
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
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- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 3 ราคา 42,000 บาท/เดือน
- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณไมเกิน 15 อุปกรณ
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน
- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ใหกับอุปกรณเพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับเวลา
มาตรฐาน
- สามารถจัดเก็บ Log File ไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบที่ 1 ราคา 300,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 250 Mbps
- มีระบบตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอย Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood,
IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS and DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, TCP
Fragment, ICMP Fragment เปนตน ได
- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ
Port Address Translation (PAT) ได
- สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสงขอมูลได
ตามปกติ เมื่ออุปกรณเกิดปญหา
- สามารถ Routing แบบ Static, Source based Routing, Policy based Routing, Dynamic Routing ได
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS ไดเปนอยางนอย
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเปน Syslog ได
- รองรับมาตรฐาน IPv6
อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบที่ 2 ราคา 850,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 1 Gbps
- สามารถตรวจสอบและปองกันการบุกรุกรูปแบบตางๆ อยางนอยดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP
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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
- สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสงขอมูลได
ตามปกติ เมื่ออุปกรณเกิดปญหา
- สามารถ Routing แบบ Static, Source based Routing, Policy based Routing, Dynamic Routing ได
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS ไดเปนอยางนอย
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชงาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเปน Syslog ได
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap
- รองรับมาตรฐาน IPv6
อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ราคา 450,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (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 200 Mbps
- สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสงขอมูลได
ตามปกติ เมื่ออุปกรณเกิดปญหา
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS ไดเปนอยางนอย
- รองรับมาตรฐาน IPv6
อุปกรณปอ งกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ราคา 850,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพือ่ ปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Intrusion
Prevention System)
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- 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
- สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง (Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสงขอมูลได
ตามปกติ เมื่ออุปกรณเกิดปญหา
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTP, HTTPS ไดเปนอยางนอย
- มี Power Supply จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด โดยสามารถถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Swap ได
- รองรับมาตรฐาน IPv6
ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 25,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 100
เซนติเมตรและความสูงไมนอยกวา 179 เซนติเมตร
- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง
ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 33,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 110
เซนติเมตรและความสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร
- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง
อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง ราคา 3,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 16 ชอง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง

- 10 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง ราคา 8,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง
เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม
- มีความยาวของแครพิมพไมนอยกวา 10 นิ้ว
- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอ
วินาที
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอนิ้ว
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว ราคา 24,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ
- มีความยาวของแครพิมพไมนอยกวา 15 นิ้ว
- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอ
วินาที
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอนิ้ว
- มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา

- 11 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ราคา 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 24 หนาตอนาที
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 9,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา (20 หนา/นาที) ราคา 12,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 16 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา (พิมพกลับหนาอัตโนมัติ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 22 หนาตอนาที
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

ราคา 18,000 บาท

- 12 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 300 แผน
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (30 หนา/นาที) ราคา 34,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB
- มี Interface ไมนอยกวา 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX
- สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 500 แผน
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา แบบ Network แบบที่ 2 (33 หนา/นาที) ราคา 42,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 33 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 80 MB
- มี Interface ไมนอยกวา 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX
- สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 500 แผน
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี แบบ Network ราคา 35,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 21 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX
- สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 500 แผน

- 13 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ราคา 14,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 24 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
เครื่องพิมพ Multifunction แบบเลเซอรสี ราคา 40,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มี Interface อยางนอย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีสามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

- 14 -สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทัว่ ไป แบบที่ 1
ราคา 4,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 2,400x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทัว่ ไป แบบที่ 2
ราคา 8,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 4,800x9,600 dpi
- สามารถแสดงภาพหลังจากการสแกนภายใน ไมเกิน 10 วินาที
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนสแกนเนอรชนิด Flatbed ปอนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 10 ppm
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว
ราคา 6,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,024 X 1,280 Pixel
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา 75 Hz
- มี Dot Pitch ไมมากกวา 0.264 mm
จอภาพแบบ LCD ขนาด 19 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

ราคา 7,000 บาท
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รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,440 X 900 Pixel
มี Refresh Rate ไมนอยกวา 75 Hz
มี Dot Pitch ไมมากกวา 0.294 mm
มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 2,000:1

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA ราคา 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอก 750 VA / 450 W
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA ราคา 8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอก 1,000 VA / 700 W
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสําหรับเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง ราคา 3,800 บาท
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง ราคา 20,000 บาท
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง ราคา 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรตอป โดยเฉลี่ยไมควรเกินรอยละ 10 ของสัญญาซื้อขาย
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน ตองผานการใชงานมาแลวไมนอ ยกวา 5 ป

