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สารบัญ 
 
 หน้า 
  
วิธีการใช้คู่มือ  
ส่วนที่หนึ่ง  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ราคาครุภัณฑ์ ประเภทภาคพ้ืน ๑ 
ราคาครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ๑ 
ราคาครุภัณฑ์ ประเภทอุตุนิยมวิทยา ๒ 
ราคาครุภัณฑ์ ประเภทโทรศัพท์ ๒ 
ราคาครุภัณฑ์ ประเภทโทรคมนาคม ๓ 
ราคาครุภัณฑ์ ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ๓ 
ราคาครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ๕ 
ราคาครุภัณฑ์ ประเภทถ่ายรูป ๗ 
ส่วนที่สอง  
ส่วนประกอบและคุณสมบัติทั่วไป 

 
๙ 

รายละเอียดครุภัณฑ์ ประเภทภาคพ้ืน ๙ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องวัดและเครื่องทดสอบ ๑๐ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ ประเภทอุตุนิยมวิทยา ๑๒ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ ประเภทโทรศัพท์ ๑๗ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ ประเภทโทรคมนาคม ๑๙ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ ๒๐ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ๒๗ 
รายละเอียดครุภัณฑ์ ประเภทถ่ายรูป ๕๑ 
ส่วนที่สาม  
แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

 
๕๓ 

 



 
วิธีการใช้คู่มือบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์สายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 เพ่ือให้หน่วยผู้ใช้สามารถทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของครุภัณฑ์สายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วย
ต้องการจะจัดซื้อ  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับน้ี จึงได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ดังน้ี 
 

ส่วนที่หนึ่ง   
 เป็นส่วนที่แสดงช่ือเรียก ราคา หน่วยนับของครุภัณฑ์ที่ทางราชการมีความถี่ในการจัดซื้อหลาย
ครั้ง ในแต่ละปี 
 
ส่วนที่สอง   
 เป็นส่วนประกอบและคุณสมบัติทั่วไปของครุภัณฑ์ในส่วนที่หน่ึงอย่างคร่าวๆ  
 

     ส่วนที่สาม   
 เป็นแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
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ส่วนที่หนึง่   บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์สายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑.  ครุภัณฑ์ ประเภทภาคพ้ืน  

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๑.๑ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ ๑๐ วัตต์ เคร่ือง ๒๘,๐๐๐ 
๑.๒ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ ๔๐ วัตต์  เครื่อง ๓๐,๐๐๐ 
๑.๓ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM  ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์    เคร่ือง ๒๔,๐๐๐ 
๑.๔ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ เคร่ือง ๑๒,๐๐๐ 
๑.๕ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM แบบ Repeater  เครื่อง ๒๕๐,๐๐๐  

 
๒.  ครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๒.๑ Multimeter (Volt, Resistance, Ampere)   

 ๒.๑.๑  Digital Multimeter  ชนิดมือถือ    ชุด ๒๒,๐๐๐ 
 ๒.๑.๒  Digital Multimeter  ชนิดต้ังโต๊ะ 

            -  สําหรับการซ่อมบํารุงระดับหน่วย   
            -  สาํหรับการซ่อมบํารุงระดับโรงงาน  

 
ชุด 
ชุด 

 
๔๗,๕๐๐ 
๘๙,๒๐๐ 

๒.๒ Frequency Counter   
 ๒.๒.๑  ความถี่   500 MHz – 20 GHz  ชุด ๕๙๐,๐๐๐ 
 ๒.๒.๒  ความถี่   DC – 1500 MHz ชุด ๑๐๔,๐๐๐ 

๒.๓ Oscilloscope   
 ๒.๓.๑  100 MHz Bandwidth ชุด ๙๐,๐๐๐ 
 ๒.๓.๒  200 MHz Bandwidth  ชุด ๑๒๕,๐๐๐ 
 ๒.๓.๓  400 MHz Bandwidth  ชุด ๕๕๐,๐๐๐ 
 ๒.๓.๔  500 MHz Bandwidth  ชุด ๖๘๐,๐๐๐ 

๒.๔ Signal Generator   
 ๒.๔.๑  ความถี่  100 kHz – 100 MHz   ชุด ๑๖๐,๐๐๐ 
 ๒.๔.๒  ความถี่  250 kHz – 990 MHz ชุด ๓๘๐,๐๐๐ 
 ๒.๔.๓  ความถี่  100 kHz – 3.0 GHz  ชุด ๖๗๕,๐๐๐ 
 ๒.๔.๔  ความถี่   100kHz – 4.2 GHz  ชุด ๘๙๕,๐๐๐ 
 ๒.๔.๕  ความถี่   10 MHz – 20 GHz   ชุด ๑,๔๕๐,๐๐๐ 

๒.๕ Spectrum Analyzer   
 ๒.๕.๑ Spectrum Analyzer  3 GHz ชุด ๖๕๐,๐๐๐ 
 ๒.๕.๒ Spectrum Analyzer  6 GHz ชุด ๙๑๑,๐๐๐ 
 ๒.๕.๓ Spectrum Analyzer 13 GHz ชุด ๑,๗๐๐,๐๐๐ 

  
 



 - ๒ - 

๓.   ครุภัณฑ์ ประเภทอุตุนิยมวิทยา 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๓.๑ เครื่องวัดนํ้าฝนแบบแก้วตวง ชุด ๔๐,๐๐๐ 
๓.๒ เครื่องวัดความกดอากาศ ชนิดแอนเนอรอยด์แบบพกพาชนิดหน่วยวัดเป็น

มิลลิบาร ์
เคร่ือง ๒๕๐,๐๐๐ 

๓.๓ เครื่องวัดความกดอากาศ ชนิดแอนเนอรอยด์แบบพกพาชนิดหน่วยวัดเป็น 
มิลลิเมตรปรอท 

เคร่ือง ๒๕๐,๐๐๐ 

๓.๔ เครื่องวัดความกดอากาศ ชนิดแอนเนอรอยด์แบบพกพาชนิดหน่วยวัดเป็น 
น้ิวปรอท 

เคร่ือง ๒๕๐,๐๐๐ 

๓.๕ เครื่องวัดความกดอากาศ  ชนิดปรอทแบบประจําที่ เคร่ือง ๒๖๒,๐๐๐ 
๓.๖ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม ชนิดประจําที่ แบบ Analog ชุด ๕๐๐,๐๐๐ 
๓.๗ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม ชนิดประจําที่ แบบ Digital  ชุด ๔๐๐,๐๐๐ 
๓.๘ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม แบบมือถอื ชุด ๑๑๐,๐๐๐ 
๓.๙ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด -ตํ่าสุด  ชุด ๒๐,๐๐๐ 
๓.๑๐ เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง -ตุ้มเปียก (ความช้ืนสัมพัทธ์) ชุด ๑๘,๐๐๐ 
๓.๑๑ เรือนเทอร์โมมิเตอร์ ชุด ๓๕,๐๐๐ 
๓.๑๒ เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ แบบประจําที่ ชุด ๓๕๔,๐๐๐ 
๓.๑๓ เครื่องวัดความช้ืนสัมพัทธ์ชนิดแกว่ง ชุด ๓๔,๐๐๐ 
๓.๑๔ เครื่องตรวจสภาพอากาศลมช้ันบนด้วยสายตาระบบ Digital ชุด ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
๓.๑๕ เครื่องตรวจสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ชุด ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
๓.๑๖ เครื่องตรวจสภาพอากาศแบบมือถือ ชุด ๕๐๐,๐๐๐ 

 
๔. ครุภัณฑ์ ประเภทโทรศัพท์ 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๔.๑ วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระดับผู้บริหาร) เคร่ือง ๑๖,๐๐๐ 
๔.๒ เครื่องตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ เคร่ือง ๙,๓๐๐ 
๔.๓ เครื่องตรวจสอบความต้านทานฉนวนเคเบิลโทรศัพท ์ ชุด ๗,๕๐๐ 
๔.๔ เครื่องตรวจสอบหาตําแหน่งขัดข้องเคเบิลโทรศัพท์ชนิดมือถือ เคร่ือง ๗๒,๐๐๐ 
๔.๕ เครื่องตรวจสอบหาตําแหน่งขัดข้องเคเบิลใยแก้วนําแสง เคร่ือง ๖๐,๐๐๐ 
๔.๖ เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณ E1 ชุด ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
๔.๗ เครื่องวิเคราะห์การส่งสัญญาณข้อมูลแบบดิจิตอล ชุด ๕๐๐,๐๐๐ 
๔.๘ เครื่องทดสอบสัญญาณของเคร่ืองโทรศัพท์และชุมสายโทรศัพท์ ชุด ๒๐๐,๐๐๐ 
๔.๙ เครื่องวัดระบบสายดิน ชุด ๕๐,๐๐๐ 

๔.๑๐ เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณในคูส่ายโทรศัพท ์ ชุด ๓๐๐,๐๐๐ 
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๕.  ครุภัณฑ์ ประเภทโทรคมนาคม 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๕.๑ เครื่องโทรพิมพ์  PC   ชุด ๔๐,๐๐๐ 
๕.๒ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น เคร่ือง ๑๘,๐๐๐ 
๕.๓ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ ๓๐ แผ่น เคร่ือง ๓๐,๐๐๐ 

 
๖.  ครุภัณฑ์ ประเภทโสตทศันูปกรณ ์

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๖.๑ 

 
 

โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV)  
ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล 
๖.๑.๑ ขนาด ๓๒ น้ิว                   
ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล 
๖.๑.๒ ขนาด ๓๒ น้ิว            
๖.๑.๓ ขนาด ๔๐ น้ิว            
๖.๑.๔ ขนาด ๔๖ น้ิว           
๖.๑.๕ ขนาด ๕๕ นิ้ว           

เคร่ือง  
 

๙,๐๐๐ 
 

๑๓,๐๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 
๔๖,๐๐๐ 

๖.๒ ชุดเครื่องขยายเสียงสาํหรับห้องบรรยาย   
 ๖.๒.๑ ขนาด ๕๐ วัตต์ ชุด ๒๕,๐๐๐ 
 ๖.๒.๒ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ชุด ๓๕,๐๐๐ 

๖.๓ ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง   
 ๖.๓.๑ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ ชุด ๓๐,๐๐๐ 
 ๖.๓.๒ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ ชุด ๓๕,๐๐๐ 

๖.๔ ชุดเครื่องเสียงสําหรบัการประชุม ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ชุด ๕๕,๐๐๐ 
๖.๕ ชุดเครื่องเสียงสําหรบัโต๊ะประชุม   

 ๖.๕.๑ ขนาด ๑๐ จุด (แบบธรรมดา) ชุด ๔๗,๐๐๐ 
 ๖.๕.๒ ขนาด ๑๕ จุด (แบบธรรมดา)    ชุด ๖๔,๐๐๐ 
 ๖.๕.๓ ขนาด ๒๐ จุด (แบบธรรมดา) ชุด ๘๑,๐๐๐ 
 ๖.๕.๔ ขนาด ๓๐ จุด (แบบธรรมดา) ชุด ๑๑๕,๐๐๐ 
 ๖.๕.๕ ขนาด ๑๐ จุด (ผู้บริหารระดับสูง) ชุด ๑๖๕,๐๐๐ 
 ๖.๕.๖ ขนาด ๑๕ จุด (ผู้บริหารระดับสูง) ชุด ๒๓๐,๐๐๐ 
 ๖.๕.๗ ขนาด ๒๐ จุด (ผู้บริหารระดับสูง) ชุด ๒๙๕,๐๐๐ 
 ๖.๕.๘ ขนาด ๓๐ จุด (ผู้บริหารระดับสูง) ชุด ๔๒๐,๐๐๐ 

๖.๖ ชุดเครื่องเสียงตามสาย   (โปรดดูรายละเอียดด้านหลัง)   
 ๖.๖.๑ Power Amp 150 W. เคร่ือง ๕,๕๐๐ 
 ๖.๖.๒ Power Amp 200 W. เคร่ือง ๗,๕๐๐ 
 ๖.๖.๓ Power Amp 250 W. เคร่ือง ๘,๐๐๐ 
 ๖.๖.๔ Power Amp 300 W. เคร่ือง ๘,๕๐๐ 
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ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
 ๖.๖.๕ Power Amp 400 W. เคร่ือง ๙,๐๐๐ 
 ๖.๖.๖ Power Amp 500 W. เคร่ือง ๑๐,๐๐๐ 
 ๖.๖.๗ Tuner AM-FM เคร่ือง ๖,๐๐๐ 
 ๖.๖.๘ เครื่องเล่น DVD เคร่ือง ๖,๐๐๐ 
 ๖.๖.๙ ลําโพงตู้ 10 W. ๘ โอห์ม ตู้ ๑,๐๐๐ 
 ๖.๖.๑๐ ลําโพงฮอร์น 10 W. ๘ โอห์ม ชุด ๒,๐๐๐ 
 ๖.๖.๑๑ ลําโพงฮอร์น 15 W.  ๘ โอห์ม ชุด ๒,๕๐๐ 
 ๖.๖.๑๒ ลําโพงฮอร์น 30 W. ๘ โอห์ม ชุด ๓,๐๐๐ 
 ๖.๖.๑๓ Matching Transformer ตัว ๑๕๐ 
 ๖.๖.๑๔ Volume  Control พร้อมกล่องและลูกบิด ชุด ๒๐๐ 
 ๖.๖.๑๕ Zone Selector Switch เคร่ือง ๗,๐๐๐ 
 ๖.๖.๑๖ Chime Microphone ชุด ๓,๐๐๐ 
 ๖.๖.๑๗ สายลาํโพงชนิดภายในอาคาร ขนาด 2X1.5 sq.mm. เมตรละ ๒๐ 
 ๖.๖.๑๘ สายลาํโพงชนิดภายนอกอาคาร ขนาด 2X2.5 sq.mm. เมตรละ ๒๕ 
 ๖.๖.๑๙ ไมโครโฟน ชุด ๑๐,๐๐๐ 
 ๖.๖.๒๐ ขาต้ังไมโครโฟน ชุด ๒,๐๐๐ 

๖.๗ เครื่องผสมสญัญาณเสียง      
 ๖.๗.๑ ใช้ไมโครโฟนได้ ๘ ช่องเสียง (ธรรมดา) เคร่ือง ๑๙,๐๐๐ 
 ๖.๗.๒ ใช้ไมโครโฟนได้ ๘ ช่องเสียง (พิเศษ) เคร่ือง ๒๘,๐๐๐ 
 ๖.๗.๓ ใช้ไมโครโฟนได้ ๑๖ ช่องเสียง (ธรรมดา) เคร่ือง ๒๓,๐๐๐ 
 ๖.๗.๔ ใช้ไมโครโฟนได้ ๑๖ ช่องเสียง (พิเศษ) เคร่ือง ๔๖,๐๐๐ 

๖.๘ ไมโครโฟนไรส้าย   
 ๖.๘.๑  แบบเหน็บ (ธรรมดา)   ชุด ๑๔,๐๐๐ 
 ๖.๘.๒  แบบเหน็บ (พิเศษ) ชุด ๕๑,๐๐๐ 
 ๖.๘.๓  แบบมอืถือ (ธรรมดา)   ชุด ๑๔,๐๐๐ 
 ๖.๘.๔  แบบมอืถือ (พิเศษ) ชุด ๔๘,๐๐๐ 

๖.๙ ไมโครโฟน     

 ๖.๙.๑ แบบธรรมดา       ชุด ๑๐,๐๐๐ 

 ๖.๙.๒ แบบพิเศษ ชุด ๒๒,๕๐๐ 
๖.๑๐ เครื่องบันทึกเสียง   
 เครื่องบันทึกเสียง แบบดิจิตอล เคร่ือง ๖,๐๐๐ 
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๗. ครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร ์

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๗.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ เคร่ือง ๑๓๐,๐๐๐ 
๗.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒  เคร่ือง ๓๕๐,๐๐๐ 
๗.๓ ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  

แบบที่ ๑  ชุด ๔๑๐,๐๐๐ 
๗.๔ ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  

แบบที่ ๒  ชุด ๗๔๐,๐๐๐ 
๗.๕ แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับตู้ 

Enclosure/Chassis แบบที่ ๑ ชุด ๑๘๐,๐๐๐ 
๗.๖ แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับตู้ 

Enclosure/Chassis แบบที่ ๒  ชุด ๔๓๐,๐๐๐ 
๗.๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) ชุด ๑๖,๐๐๐ 
๗.๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) ชุด ๒๒,๐๐๐ 
๗.๙  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที ่๒   

(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) ชุด ๒๙,๐๐๐ 
๗.๑๐ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน  เคร่ือง ๑๖,๐๐๐ 
๗.๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  เคร่ือง ๒๑,๐๐๐ 
๗.๑๒ อุปกรณ์สําหรบัจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)  ชุด ๕๙๐,๐๐๐ 
๗.๑๓ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๑ ชุด ๕๐,๐๐๐ 
๗.๑๔ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๒  ชุด ๔๐๐,๐๐๐ 
๗.๑๕ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓ ชุด ๘๕๐,๐๐๐ 
๗.๑๖ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ ๑ ชุด ๒๒๐,๐๐๐ 
๗.๑๗ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ ๒ ชุด ๙๙๐,๐๐๐ 
๗.๑๘ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) 

 แบบที่ ๑ ชุด ๔๓๐,๐๐๐ 
๗.๑๙ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)  

แบบที่ ๒ ชุด ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๗.๒๐ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ชุด ๕๓๐,๐๐๐ 
๗.๒๑ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ชุด ๓๔๐,๐๐๐ 
๗.๒๒ ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด 36U)  ตู้ ๒๐,๐๐๐ 
๗.๒๓ ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด 42U)  ตู้ ๒๓,๐๐๐ 
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ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๗.๒๔ ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๓ (ขนาด 42U) ตู้ ๑๕๐,๐๐๐ 
๗.๒๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง  เคร่ือง ๒,๓๐๐ 
๗.๒๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ เคร่ือง ๖,๕๐๐ 
๗.๒๗ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ เคร่ือง ๒๔,๐๐๐ 
๗.๒๘ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง  เคร่ือง ๑๓๐,๐๐๐ 
๗.๒๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ เคร่ือง ๕,๘๐๐ 
๗.๓๐ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ เคร่ือง ๒๓,๐๐๐ 
๗.๓๑ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น  เคร่ือง ๒๒,๐๐๐ 
๗.๓๒ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว  เคร่ือง ๒๓,๐๐๐ 
๗.๓๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  เคร่ือง ๔,๓๐๐ 
๗.๓๔ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาท)ี  เคร่ือง ๓,๓๐๐ 
๗.๓๕ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๓๐ หน้า/นาท)ี  เคร่ือง ๗,๙๐๐ 
๗.๓๖ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ ๑  

(๓๓ หน้า/นาที) 
เคร่ือง ๑๖,๐๐๐ 

๗.๓๗ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ ๒  
(๔๐ หน้า/นาที) 

เคร่ือง ๔๑,๐๐๐ 

๗.๓๘ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  เคร่ือง ๑๒,๐๐๐ 
๗.๓๙ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เคร่ือง ๗,๙๐๐ 
๗.๔๐ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา เคร่ือง ๙,๖๐๐ 
๗.๔๑ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  เคร่ือง ๑๗,๐๐๐ 
๗.๔๒ เครื่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ เคร่ือง ๔๐,๐๐๐ 
๗.๔๓ สแกนเนอร ์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป เคร่ือง ๓,๑๐๐ 
๗.๔๔ สแกนเนอร ์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ เคร่ือง ๒๐,๐๐๐ 
๗.๔๕ สแกนเนอร ์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ เคร่ือง ๒๙,๐๐๐ 
๗.๔๖ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว  จอ ๓,๓๐๐ 
๗.๔๗ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ น้ิว  จอ ๔,๓๐๐ 
๗.๔๘ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  เคร่ือง ๓,๒๐๐ 
๗.๔๙ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  เคร่ือง ๕,๘๐๐ 
๗.๕๐ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA  เคร่ือง ๑๓,๐๐๐ 
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ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
๗.๕๑ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA  เคร่ือง ๓๕,๐๐๐ 
๗.๕๒ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เคร่ือง ๒๑,๐๐๐ 
๗.๕๓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสทิธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)  
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

ชุด ๓,๘๐๐ 

๗.๕๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

ชุด ๒๐,๐๐๐ 

๗.๕๕ ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลขิสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย ชุด ๑๑,๐๐๐ 
 
๘. ครุภัณฑ์ ประเภทถ่ายรูป 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 

๘.๑ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม จอ  

 ๘.๑.๑ ขนาด ๑๐๐ น้ิว   ๙,๙๐๐ 

 ๘.๑.๒ ขนาด ๑๒๐ น้ิว   ๑๒,๐๐๐ 

 ๘.๑.๓ ขนาด ๑๕๐ น้ิว                                     ๒๐,๐๐๐ 

 ๘.๑.๔ ขนาด ๑๘๐ น้ิว                                     ๓๒,๐๐๐ 

 ๘.๑.๕ ขนาด ๒๐๐ น้ิว  ๔๐,๐๐๐ 

๘.๒ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ                                 เคร่ือง ๖,๖๐๐ 

๘.๓ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ เคร่ือง ๒๔,๐๐๐ 

๘.๔ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  กล้อง  

 ๘.๔.๑ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล           ๖,๐๐๐ 

 ๘.๔.๒ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล           ๗,๐๐๐ 

 ๘.๔.๓ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล           ๑๐,๐๐๐ 

๘.๕ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  เคร่ือง  

 
         ระดับ SVGA  
๘.๕.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens  ๑๖,๐๐๐ 

 สูงกว่า 2,700 ANSI Lumens ขึ้นไป เป็นรายการนอกมาตรฐาน   

          ระดับ XGA   

 ๘.๕.๒ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens   ๒๒,๐๐๐ 

 ๘.๕.๓ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens   ๒๔,๐๐๐ 
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ลําดับ รายการครุภัณฑ์ หน่วยนบั 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
 ๘.๕.๔ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens   ๓๓,๐๐๐ 

 ๘.๕.๕ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens   ๓๙,๐๐๐ 

 ๘.๕.๖ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens   ๖๕,๐๐๐ 

 สูงกว่า 4,200 ANSI Lumens ขึ้นไป เป็นรายการนอกมาตรฐาน   
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ส่วนที่สอง  ส่วนประกอบและคุณสมบัติทั่วไป 

 
๑. ครุภัณฑ์ ประเภทภาคพ้ืน 

ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด 
๑.๑ เครื่องรบัส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนดิประจําที่ ๑๐ วัตต์   
ประกอบด้วย 
- เครื่องรับส่งวิทยุ  
- Handheld Microphone หรือ  Desk Microphone    
จํานวน ๑ ชุด 

- External Speaker จํานวน ๑ ชุด 
- อุปกรณ์ประกอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งาน การซ่อมบํารุง  
  และการบํารุงรักษาที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบ 
  ของ CD-Rom (ถ้าม)ี จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองรับส่งวิทยุแบบประจําที่ 
-มีช่วงความถี่ใช้งานตามที่ทางราชการกําหนด ที่ต้ัง 
ค่ามาจากโรงงานผู้ผลิต VHF/FM (Hi-Band)     
- มีกําลังส่งออกอากาศไม่น้อยกว่า  ๑๐ วัตต์ 
- มีการผสมคลืน่ส่งออกอากาศแบบ FM 
- เป็นเคร่ืองรับและเครื่องส่งในตัวเดียวกัน  
- มลีําโพงอยู่ในตัวและมีจุดต่อเพ่ือใช้กับลําโพง
ภายนอกได้  

- สามารถเลือกช่องความถี่และต้ังความถ่ีได้ 
๑.๒ เครื่องรบัส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนดิประจําที่ ๔๐ วัตต์   
ประกอบด้วย 
- เครื่องรับส่งวิทยุ  
- Handheld Microphone หรือ  Desk Microphone    
จํานวน ๑ ชุด 

- External Speaker จํานวน ๑ ชุด 
- อุปกรณ์ประกอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งาน การซ่อมบํารุง  
  และการบํารุงรักษาที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบ 
  ของ CD-Rom (ถ้าม)ี จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองรับส่งวิทยุแบบประจําที่ 
-มีช่วงความถี่ใช้งานตามที่ทางราชการกําหนด ที่ต้ัง 
ค่ามาจากโรงงานผู้ผลิต VHF/FM (Hi-Band)     
- มีกําลังส่งออกอากาศไม่น้อยกว่า  ๔๐ วัตต์ 
- มีการผสมคลืน่ส่งออกอากาศแบบ FM 
- เป็นเคร่ืองรับและเครื่องส่งในตัวเดียวกัน  
- มลีําโพงอยู่ในตัวและมีจุดต่อเพ่ือใช้กับลําโพง
ภายนอกได้  

- สามารถเลือกช่องความถี่และต้ังความถ่ีได้ 
๑.๓  เครื่องรบัส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ 
ประกอบด้วย 
- เครื่องรับส่งวิทยุ 
- Handheld Microphone จํานวน ๑ ชุด 
- External Speaker จํานวน ๑ ชุด 
- Antenna สําหรับติดต้ังใช้งานกับรถยนต์พร้อมสายเคเบิลและ 

Connector จํานวน ๑ ชุด 
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งาน การซ่อมบํารุง  
และการบํารุงรักษาที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบ 

  ของ CD-Rom (ถ้าม)ี จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์   
-มีช่วงความถี่ใช้งานตามที่ทางราชการกําหนด ที่ต้ัง
ค่ามาจากโรงงานผู้ผลิต VHF/FM (Hi-Band)     
- มีกําลังส่งออกอากาศไม่น้อยกว่า  ๒๕  วัตต์ 
- มีการผสมคลืน่ส่งออกอากาศแบบ FM 
- สามารถเลือกช่องความถี่และต้ังความถ่ีได้ 
- DC Input 12-14 VDC 
- มีจุดต่อเพ่ือใช้กับลําโพงภายนอกได้  
 

๑.๔  เครื่องรบัส่งวิทยุระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ  ๕  วัตต์  คุณสมบัติทั่วไป 
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 ประกอบด้วย 
- เครื่องรับส่งวิทยุ 
- Single Unit Charger 220 VAC 50 Hz จํานวน ๑ อัน 
- Rechargeable Nickel Metal Hydride หรือดีกว่า ขนาด 

มากกว่าหรือเท่ากับ 1500 mAh จํานวน ๒ ก้อน  
- สายอากาศจํานวน ๑ อัน 
- Carry Case พร้อม Belt Clip จํานวน ๑ ชุด 
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งาน การซ่อมบํารุง  
และการบํารุงรักษา ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบ 
ของ CD-Rom (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 
 
 

- เป็นเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 
- มีช่วงความถี่ใช้งานตามที่ทางราชการกําหนด ที่ต้ัง

ค่ามาจากโรงงานผู้ผลิต VHF/FM (Hi-Band)  
-มีกําลังส่งออกอากาศ  ๑- ๕  วัตต์ 
- มีการผสมคลืน่ส่งออกอากาศแบบ FM 
- ม ีMicrophone และ Speaker อยู่ในตัว   
- ม ีKeypad สําหรับต้ัง ฟังช่ันการใช้งานต่างๆ 
 

๑.๕ เครื่องรบัส่งวิทยุระบบ VHF/FM แบบ Repeater 
ส่วนประกอบ 
- เครื่องรับส่งวิทยุ 
- Handheld Microphone หรือ  Desk Microphone จํานวน   

๑ ชุด 
- External Speaker จํานวน ๑ ชุด 
- อุปกรณ์ประกอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งาน การซ่อมบํารุง 
 และการบํารุงรักษาที่อยู่ในรูป แบบเอกสารและในรูปแบบ 
 ของ CD-Rom (ถ้าม)ี จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองรับส่งวิทยุ แบบ Repeater  
- มีช่วง ความถี่ใช้งานตามที่ทางราชการกําหนด 

ที่ต้ังค่ามาจากโรงงานผู้ผลิต      
- มีกําลังส่งออกอากาศไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ 
- มีการผสมคลืน่ส่งออกอากาศแบบ FM 
- เป็นเคร่ืองรับและเครื่องส่งในคราวเดียวกัน 
- มลีําโพงอยู่ในตัวหรือลําโพงภายนอก   
- สามารถเลือกช่องความถี่และต้ังความถ่ีได้ 
 

 
๒. ครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 

ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด 
๒.๑  Multimeter (Volt, Resistance, Ampere) 
๒.๑.๑  Digital Multimeter  ชนิดมือถือ 
ประกอบด้วย 
- Test Lead  Set  ๑  ชุด 
- Battery 1.5 V ขนาด  AA  ๑  ชุด 
- Software and  Cable   ๑ ชุด 
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งาน การซ่อมบํารุง  
และการบํารุงรักษาที่อยู่ใน รปูแบบเอกสาร และในรูปแบบ 
ของ CD-Rom (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 
 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็น Digital Multimeter  เหมาะสําหรับพกพา   
- Frequency ใช้งานได้ต้ังแต่ 0.5 Hz - 500 kHz    
- DC Voltage ใช้งานได้ต้ังแต่ 500 mV-1000 V 
- AC Voltage ใช้งานได้ต้ังแต่ 500 mV-1000 V 
- DC Current ใช้งานได้ต้ังแต่ 500 μA-10 A 
- AC Current ใช้งานได้ต้ังแต่  500 μA-10 A 
- Resistance ใช้งานได้ต้ังแต่ 50  - 50 M 
- Capacitance ใช้งานได้ต้ังแต่ 50 nF -50 mF 
 

๒.๑.๒  Digital Multimeter  ชนิดต้ังโต๊ะ 
ประกอบด้วย 
- Test Lead  Set  ๑  ชุด 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็น Digital Multimeter  เหมาะสําหรับใช้งาน 
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- Battery 1.5 V ขนาด  AA  ๔  ก้อน 
- Software and  Cable   ๑ ชุด  
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งาน  การซ่อมบํารุง 
และการบํารุงรักษาที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบ 
ของ CD-Rom (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด)  
- สาย AC Power จํานวน ๑ เส้น 
 

ในห้องปฏิบัติการ 
- Frequency ใช้งานได้ต้ังแต่ 0.5 Hz - 1  MHz    
- DC Voltage ใช้งานได้ต้ังแต่ 100 mV-1000 V 
- AC Voltage ใช้งานได้ต้ังแต่ 100 mV-1000 V 
- DC Current ใช้งานได้ต้ังแต่  30 mA-20 A 
- AC Current ใช้งานได้ต้ังแต่ 10 mA-10 A 
- Resistance ใช้งานได้ต้ังแต่ 300  -100 M 

๒.๒ Frequency Counter 
๒.๒.๑ Frequency Counter 500 MHz – 20 GHz 
ประกอบด้วย 
- Adapter  Kit & Cable ที่จําเป็นต่อการใช้งาน  
จํานวน ๑ ชุด 
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งาน  การซ่อมบํารุง   
การบํารุงรักษา ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบของ  
แผ่นเก็บข้อมูล CD-Rom (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด(สําเนา ๒ ชุด) 
- สาย AC Power จํานวน ๑ เส้น 
- สายนําสัญญาณ จํานวน ๑ เส้น 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- Frequency Range  ตามความต้องการ 
  ใช้งาน 
-  ค่าความไวต่อการรับสัญญาณ (Sensitivity)    
           :  Ch 1  10 mV rms หรือดีกว่า 
            :  Ch 2  <  50  mV rms 
 
 

๒.๒.๒ Frequency Counter DC - 1500 MHz  
ประกอบด้วย 
-หนังสือคู่มือทีม่ีรายละเอียดการใช้งาน  การซ่อมบํารุง   
การบํารุงรักษา ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบของ  
 -แผ่นเก็บข้อมลู CD-ROM ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ถ้ามี) 
จํานวน ๒ ชุด 
-สายไฟ AC Power Cord  จํานวน  ๑ เสน้ 
-สายนําสัญญาณ  จํานวน ๑ ชุด 
-อุปกรณ์ประกอบมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองตรวจวัดนับความถี่และคาบเวลาของ  
คลื่นวิทยุ สามารถนับความถ่ี ได้ถึง 1.5 GHz  
- Frequency Range     
          : Ch1 DC to 225 MHz 
          : Ch2 100 MHz to 1.5 GHz 
-Power Range and Sensitivity  
          : -27 dBm to +19 dBm 

๒.๓   Oscilloscope  
ประกอบด้วย 
- สายไฟ AC Power Cord จํานวน ๑ เส้น 
- สายวัดสัญญาณ (Passive Prove) ขนาด 500 MHz  
จํานวน ๒ เส้น 
- หนังสือคู่มือที่มีรายละเอียดการใช้งานของอุปกรณ์  
ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบของ CD-Rom  
(ถ้าม)ี จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด ) 
-Software ที่จําเป็นต่อการใช้งานตามอุปกรณ์ในรูปแบบ 
ของ Floppy disk หรือ CD-Rom  จํานวน ๑ ชุด 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
-  เป็น Digital Storage Oscilloscope ที่ใช้วัด 

 สัญญาณ ขนาดความถี่ตามความต้องการใช้งาน 
- ม ีInput ๒ ช่องสัญญาณ สามารถเรียกใช้งานได้ 
   พร้อมกันทั้ง ๒ ช่อง 
- ค่าความแม่นยํา(Accuracy )ค่าความผิดพลาด   
  ≤±3 % หรือดีกว่า 
- มีค่าความไวต่อการรับสัญญา(Sensitivity) 
   1 mV หรือดีกว่า 

๒.๔  Signal Generator  
ประกอบด้วย 
- Connector และสายนําสญัญาณ  จํานวน  ๑  ชุด 
- หนังสือคู่มือการใช้งาน การซ่อมบํารุง การบํารุงรักษา  

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็น Signal Generator ทีใ่ช้สร้างความถี่ 
  ตามความต้องการใช้งาน 
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ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบของ CD-Rom  (ถ้ามี) 
จํานวน ๓ ชุด(สําเนา ๒ ชุด) 
- สาย AC Power Cord จํานวน ๑ เส้น 

 

- มีค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 Hz หรือ
ดีกว่า 
-  RF Output ใช้งานได้ต้ังแต่+10 dBm ถึง -127 

dBm   
-  ม ีFrequency Modulation ใช้งานได้ต้ังแต่  
   0 - 99 kHz  หรือดีกว่า 
 -  Amplitude Modulation ใช้งานได้ต้ังแต่  
    0 – 90 % หรือดีกว่า 

๒.๕  Spectrum Analyzer  
๒.๕.๑ Spectrum Analyzer 3 GHz  
ประกอบด้วย 
-หนังสือคู่มือ จํานวน  ๔ ชุด 
- แผ่นเก็บข้อมลู CD-ROM ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ถ้ามี) 
จํานวน ๒ ชุด 
- Probe วัดสัญญาณ จํานวน ๑ ชุด 
-สายไฟ AC Power Cord  จํานวน  ๒ เสน้ 
-อุปกรณ์ประกอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- Frequency Range  : 9 kHz - 3 GHz 
- Frequency Span Range  : 0 Hz (Zero Span)   
และต้ังแต่ 100 Hz ขึ้นไป 
- Sweep Range  : 20 μs ถึง 4000 s 
- Video Bandwidth Range  : 1 Hz ถึง 3 MHz 

๒.๕.๒ Spectrum Analyzer 6 GHz 
ประกอบด้วย 
-หนังสือคู่มือ จํานวน  ๔ ชุด 
- แผ่นเก็บข้อมลู CD-ROM ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ถ้ามี) 
จํานวน ๒ ชุด 
- Probe วัดสัญญาณ จํานวน ๑ ชุด 
-สายไฟ AC Power Cord  จํานวน  ๒ เสน้ 
-อุปกรณ์ประกอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- Frequency Range  : 9 kHz - 6 GHz 
- Frequency Span Range  : 0 Hz (Zero span)   
  และต้ังแต่ 100 Hz ขึ้นไป 
- Sweep Range  : 50 ns  ถึง 4000 s 
- Video Bandwidth Range  : 30 Hz ถึง 3 MHz 
 

๒.๕.๓ Spectrum Analyzer 13 GHz 
ประกอบด้วย 
-หนังสือคู่มือ จํานวน  ๔ ชุด 
- แผ่นเก็บข้อมลู CD-ROM ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ถ้ามี) 
จํานวน ๒ ชุด 
- Probe วัดสัญญาณ จํานวน ๑ ชุด 
-สายไฟ AC Power Cord  จํานวน  ๒ เสน้ 
-อุปกรณ์ประกอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
-Frequency Range  : 9 kHz – 13 GHz 
-Range  : 0 Hz (Zero Span) และต้ังแต่ 100 Hz 
ขึ้นไป 
- Sweep Range  : 4 ms ถึง 4000 s 
- Video Bandwidth Range  : 30 Hz 3 MHz 
 

 
๓. ครุภัณฑ์ ประเภทอุตุนิยม 

ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด 
๓.๑  เครื่องวัดนํ้าฝนแบบแก้วตวง 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองที่ใช้งาน สําหรับวัดปริมาณนํ้าฝน 

  - กระบอกวัดนํ้าฝนทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
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(Stainless Steel) หรือ Zinc Plate อย่างดี 
- ภาชนะสําหรับตวงวัดนํ้าฝนทําด้วยพลาสติก 

๓.๒  เครื่องวัดความกดอากาศ ชนิดแอนเนอรอยด์แบบพกพาชนิด
หน่วยวัดเป็นมิลลิบาร ์

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองมอืสําหรับวัดความกดอากาศ สามารถ
พกพาติดตัวไปใช้งานได้สะดวก มีการทํางานด้วย
ตัวเอง โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือระบบไฟจาก
ภายนอก  
- ส่วนทีใ่ช้สําหรับวัดความกดอากาศทําด้วย 
แอนเนอรอยด์ 
- โครงสร้างทําด้วยไม้เน้ือแข็งหรือโลหะไม่เป็นสนิม 
- สามารถอ่านค่าจากหน้าปัดเครื่องได้โดยตรง 
- มีหน่วยนับเป็นมิลลิบาร์ (hPa) 

๓.๓ เครื่องวัดความกดอากาศ ชนิดแอนเนอรอยด์แบบพกพาชนิด
หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองมอืสําหรับวัดความกดอากาศ สามารถ
พกพาติดตัวไปใช้งานได้สะดวก มีการทํางานด้วย
ตัวเอง โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือระบบไฟจาก
ภายนอก  
- ส่วนทีใ่ช้สําหรับวัดความกดอากาศทําด้วย 
แอนเนอรอยด์ 
- โครงสร้างทําด้วยไม้เน้ือแข็งหรือโลหะไม่เป็นสนิม 
- สามารถอ่านค่าจากหน้าปัดเครื่องได้โดยตรง 
- มีหน่วยนับเป็นมิลลิเมตรปรอท  

๓.๔  เครื่องวัดความกดอากาศ ชนิดแอนเนอรอยด์แบบพกพาชนิด
หน่วยวัดเป็นน้ิวปรอท 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองมอืสําหรับวัดความกดอากาศ สามารถ
พกพาติดตัวไปใช้งานได้สะดวก มีการทํางานด้วย
ตัวเอง โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือระบบไฟจาก
ภายนอก  
- ส่วนทีใ่ช้สําหรับวัดความกดอากาศทําด้วย 
แอนเนอรอยด์ 
- โครงสร้างทําด้วยไม้เน้ือแข็งหรือโลหะไม่เป็นสนิม 
- สามารถอ่านค่าจากหน้าปัดเครื่องได้โดยตรง 
- มีหน่วยนับเป็นน้ิวปรอท (Inches of Mercury ) 

๓.๕  เครื่องวัดความกดอากาศ ชนิดปรอทแบบประจําที่ คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองมอืสําหรับวัดความกดอากาศ ชนิด
ประจําที่ 
- ส่วนทีใ่ช้สําหรับวัดความกดอากาศทําด้วยปรอท  
- โครงสร้างแบบมีกระปุกปรอทยึดติดแน่นตายตัว  
อยู่กับลําหลอดแก้ว 
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- สามารถอ่านค่าความกดในรูปของความสูง โดย
การปรับอ่านค่าที่เวอร์เนียสเกล อยู่ส่วนบนของ
เครื่อง 
- มีหน่วยนับเป็นมิลลิบาร์ (hPa) 
- มีเทอร์โมมิเตอร์ปรอท ติดต้ังอยู่ 

๓.๖  เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม ชนิดประจําที่ แบบ Analog คุณสมบัติทั่วไป 
- เครื่องวัดความเร็วลมเป็นแบบลูกถ้วยอยู่บนสุด
ของเสา 
- ลูกถ้วยมีจํานวนไม่เกินกว่า ๓ ลูกถ้วย  
(Aluminum Cup) 
- เครื่องวัดทิศทางเป็นแบบที่มีหางไม่เกิน ๒ แฉก  
(Aluminum Vane) 
- เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมอยู่ในแกน
เดียวกัน ใช้สายส่งกําลังเส้นเดียวกันมีฐานป้องกัน
นํ้าฝนได้  
- เครื่องอ่านของเคร่ืองวัดทิศทางและความเร็วลม
ชนิด Analog 
-สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC 50 Hz 
หรือไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

๓.๗  เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม ชนิดประจําที่ แบบ Digital คุณสมบัติทั่วไป 
- เครื่องวัดความเร็วลมเป็นแบบลูกถ้วย 
- ลูกถ้วยมีจํานวนไม่เกินกว่า ๓ ลูกถ้วย ตัวเรือนทํา
จาก Aluminum 
- เครื่องวัดทิศทางเป็นแบบแพนหาง ตัวเรือนทํา
จาก Aluminum 
- เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมใช้สายส่งไปยัง 
Indicator  
- เครื่องอ่านของเคร่ืองวัดทิศทางและความเร็วลม
แบบ Digital  

- สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั  220 VAC 50 Hz 
หรือไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

๓.๘  เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมแบบมือถือ คุณสมบัติทั่วไป 
-เป็นเคร่ืองวัดทิศทางและความเร็วลมแบบมือถือ 
สามารถพกติดตัวไปใช้งานภาคสนาม สะดวกใน
การทํางานโดยใช้แบตเตอรี่ เพ่ืออ่านความเร็วลม 
-โครงสร้างทําด้วย Aluminum and Stainless 
Steel 
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-สามารถอ่านคา่ความเร็วลมได้จากหน้าปัทม ์LC 
Display ด้วยระบบ Digital และอ่านค่าทิศทางลมได้ 
 

๓.๙  เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด -ตํ่าสุด 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบที่แยกการวัดอุณหภูมิ 
   สูงสุด-ตํ่าสุด 
- เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุดเป็นชนิดปรอท 
บรรจุอยู่ในหลอดแก้ว มีสเกลอยู่บนแผ่นพลาสติก 
ซึ่งบรรจุและติดต้ังภายในหลอดแก้ว 

- เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตํ่าสุดเป็นชนิดอัล
กอฮอล์บรรจุอยู่ในหลอดแก้ว มีสเกลอยู่บนแผ่น 
พลาสติก ซึ่งบรรจุและติดต้ังภายในหลอดแก้ว 
-มีสเกลบอกระดับอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส (C) 

๓.๑๐  เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก คุณสมบัติทั่วไป 
- สามารถหาจุดนํ้าค้าง (Dew Point) 
- เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาที่มีปรอทบรรจุอยู่ใน
หลอดแก้ว จํานวน ๒ อัน ติดต้ังบนแผ่นพลาสติก
หรือแผ่นไม ้
- มสีเกลบอกระดับอุณหภูมิอยู่บนหลอดแก้วเป็น
องศาเซลเซียส (C) 
- มีภาชนะบรรจุนํ้าพร้อมอุปกรณ์ครบสมบูรณ์อยู่
ในชุดเดียวกัน 

๓.๑๑  เรือนเทอร์โมมิเตอร์ คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเรือนไม้รปูทรงสี่เหลี่ยมสําหรับติดต้ัง
เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา 
 - สามารถติดต้ังภายนอกอาคาร ทนทานต่อแรงลม
ไม่ชํารุดเสียหายง่าย 
 - มีขาต้ังเป็นแบบ ๔ ขา ความยาว ประมาณ 
๑,๘๐๐ มม. 
-  ผลิตจากไมส้ักไสแต่งผิวให้เรียบทาด้วยสีขาวเพ่ือ
ป้องกันรังสี  และความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
- ฝาผนังและประตูเป็นบานเกล็ดไม้สองช้ัน 
- ประตูติดบานพับสําหรับปิด-เปิดและใส่กุญแจได้ 
- มีหลังคาสองช้ัน 

๓.๑๒  เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์แบบประจําที่ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ (PT 100)  ๒ อัน  
- ม ีSocket ทาํด้วย PVC ยาว ๕๐ มม.ยึดตัว
เทอร์โมมิเตอร์  
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- ส่วนบนเป็นอลูมิเนียมครอบป้องกันรังสีดวง
อาทิตย์   ภายในมีใบพัดลมระบายอากาศ 
- ส่วนล่างมีลูกถ้วยบรรจุนํ้า 
- อ่านค่าด้วยระบบ Digital  : ± 0.1C at 0C 

๓.๑๓ เครื่องวัดความช้ืนสัมพัทธ์ชนิดแกว่ง คุณสมบัติทั่วไป 
-  เป็นเทอร์โมมิเตอร์ปรอทแบบธรรมดา ๒ อัน 

ติด ไว้คู่กัน มีกรอบป้องกัน (Radiation) มีมือ
หมุนพร้อมพับฐานได้ (With Folding Handle) 
และที่ปลายเทอร์โมมิเตอร์มีผา้มัสลินติดอยู่ 

-  เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นชนิดปรอท บรรจุ 
อยู่ในหลอดแก้ว มีสเกลอยู่บนแผ่นพลาสติก 
ซึ่งบรรจุและติดต้ังภายในหลอดแก้ว 

 
๓.๑๔ เครื่องตรวจสภาพอากาศลมช้ันบนด้วยสายตาระบบ Digital คุณสมบัติทั่วไป 

-   เป็นกล้องติดตามการทํางานของบอลลูนระบบ 
Digital โดยประมวลผลจากขอ้มูลของ 
Azimuth เพ่ือแสดงให้ผูใ้ช้ทราบถึงสภาพ
อากาศลมช้ันบน 

-   มีหน่วยความจําภายในสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 
๒๐,๐๐๐ ค่า ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่
เก็บไว้ภายในจอแสดงผลโดยตรงหรือแสดง
ผ่าน Printer (Option) ผู้ใช้สามารถพิมพ์
ข้อมูลจริง ขณะปฏิบัติงาน หรือสามารถเช่ือม
ต่อไปยัง Computer  โดยผ่านสาย RS-232C 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ทีม่ีความละเอียดสูงมี
จอแสดงผลมุมราบและมุมด่ิงถึง ๐.๐๑ องศา 

-   การประมวลผล Data-processing Software 
สามารถใช้โปรแกรมในการประมวลผล
แสดงผลในรูปแบบกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง มุมราบกับทิศทางลมและมมุราบกับ
ความเร็วลม สามารถติดตามการลอยตัวของ
บอลลูน 

-   สามารถแสดงค่ามุมราบและมุมด่ิง โดยข้อมูล
ทั้งหมด  ที่จัดเก็บจะอยู่ในรูปแบบของ
โปรแกรม Excel 

๓.๑๕ เครื่องตรวจสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ คุณสมบัติทั่วไป 
เครื่องตรวจสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ
ประกอบด้วย 
๑. เครื่องวัดความเร็วลม 
๒. เครื่องวัดทิศทางลม 
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๓. เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 
๔. เครื่องวัดความกดอากาศ 
๕. เครื่องวัดความยาวนานของดวงอาทิตย์ 
๖. เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์ 
๗. เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน 
๘. เสาเคร่ืองวัดทิศทางและความเร็วลม 
๙. คอมพิวเตอร์ 
๑๐. เครื่องพิมพ์ 

๓.๑๖ เครื่องตรวจสภาพอากาศแบบมือถือ คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเคร่ืองมอืสําหรับทิศทางและความเร็วลม, 
วัดอุณหภูมิ, วัดความช้ืนสัมพัทธ์, วัดความกด
อากาศ,ผิวพ้ืน  สามารถพกพาติดตัวไปใช้งาน
ภาคสนาม สะดวกในการ ทํางาน โดยใช้
แบตเตอรี่ เพ่ืออ่านค่าทางด้านอุตุนิยมวิทยา 

-  โครงสร้างทําด้วย Aluminum และมีขาต้ังชนิด 
๓ ขา พร้อมกระเป๋าบรรจุเครื่องมือ 

- มีเขม็ทิศติดภายใน วัดทิศทางลมชนิดแมน่ยํา 
โดยไม่ต้องมีการปรับค่า 

- มีจอแสดงทีม่ีแสงภายในตัว สามารถแสดงค่า
ปัจจุบันและเกบ็ไว้ได้ภายในรูปแบบตัวเลข 
และแบบกราฟ 

- มีการประมวลผล ค่าเฉล่ียและค่าสูงสุด 
- มีระบบความจํา EEPROM ภายในตัวเคร่ือง 
โดยมีข้อมูลที่เก็บไว้ภายใน จะไม่สูญหายถึงแม้
แบตเตอรี่หมดช่ัวคราว สามารถส่งผ่านข้อมลู 
Computer ใช้แบตเตอรี่ (Li-on Battery)  

- เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติแบบมือถือ เป็น
เคร่ืองมือแบบพกพาสามารถใช้งานได้อย่าง
ง่ายดายในสนามท่ัวไป ในขณะที่เครื่องทํางาน
สามารถแสดงค่าผ่านจอ LCD ได้ 

 
๔. ครุภัณฑ์ ประเภทโทรศัพท์ 

ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด 
๔.๑  วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระดับผู้บริหาร) 
ประกอบด้วย 
- จอแสดงผล 
- แบตเตอรี่ 
- หน่วยความจําภายใน 
- การ์ดหน่วยความจําภายนอก 
- เครื่องบรรจุแบตเตอรี่ 

 
คุณสมบัติทั่วไป                                             
- ระบบสัญญาณ WCDMA  
850/900/1700/1900/2100 MHz                     
- Quadband (GSM 850/900/1800/1900 MHz)  
หรือดีกว่า                                                    
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- คู่มือการใช้งานภาษาไทย 
- อุปกรณ์อ่ืนที่จําเป็นต่อการใช้งาน 

- จอแสดงผล แบบ สัมผัส  ไม่ตํ่ากว่า ๑๖ ล้านส ี      
- หน่วยความจาํภายใน ขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 GB        
- สามารถรองรับการ์ดหน่วยความจําภายนอกขนาด
ไม่ตํ่ากว่า 32 GB                                            
- มีระบบการเช่ือมต่อแบบ WCDMA, WiFi, WLAN 
EDGE หรือ GPRS หรือมากกว่า                          
-มีกล้องดิจิตอลในตัวความละเอียดไม่ตํ่ากว่า ๘ ล้าน 
Pixels 

๔.๒ เครื่องตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท ์ 
 

คุณสมบัติทั่วไป (Lineman Test Set) 
- สามารถตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ในคู่สาย และ
ใช้งานได้เหมือนกับเคร่ืองโทรศัพท์พ้ืนฐานทัว่ไป 
- มสีาย Test Cord  

๔.๓ เครื่องตรวจสอบความต้านทานฉนวนเคเบิลโทรศัพท ์ คุณสมบัติทั่วไป (Insulation Tester) 
- สามารถปรับระดับการวัดได้อย่างน้อย ๓ ระดับ 
 ขึ้นไป 

๔.๔  เครื่องตรวจสอบหาตําแหน่งขัดข้องเคเบิลโทรศัพทช์นิดมือถือ
 

คุณสมบัติทั่วไป (Cable Fault Locator) 
- ตรวจหาตําแหน่งเคเบิล Open, Short ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า ๓ กม.  

๔.๕  เครื่องตรวจสอบหาตําแหน่งขัดข้องเคเบิลใยแก้วนําแสง คุณสมบัติทั่วไป (Optical Time Domain Reflect 
Meter) 
- ตรวจหาตําแหน่งสายใยแก้วนําแสงขาด และ
ตําแหน่ง Loss ในระยะทาง ๑๐๐ กม. 
-สามารถบอกค่า Loss ที่ตําแหน่งต่างๆ เป็น dB ได้ 

๔.๖  เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณ E1  
 

คุณสมบัติทั่วไป (E1 Frame/Signaling Analyzer) 
- สามารถวิเคราะห์สัญญาณแบบ E1 G.703 ได้ 
- วิเคราะห์ Signaling แบบ CAS, Q-sig, ISDN,และ  

MFC-R2  ได้ 
- วัดค่า Bit Error Rate และ Slip ได้ 

๔.๗  เครื่องวิเคราะห์การส่งสัญญาณข้อมูลแบบดิจิตอล คุณสมบัติทั่วไป (Digital Communication Line 
Analyzer) 
- สามารถวิเคราะห์การส่งสัญญาณข้อมูลแบบ 
ดิจิตอลได้ 
- สามารถตรวจวัดค่า Impedance, Return Loss, 
Signal to Noise Ratio, Bit and Block Error 
Rate ได้ 

๔.๘  เครื่องทดสอบสัญญาณของเคร่ืองโทรศัพท์และชุมสาย 
โทรศัพท ์ 
 

คุณสมบัติทั่วไป (Telephone & Exchange 
Tester) 
- สามารถตรวจสอบการส่ง/รับสัญญาณจาก
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ชุมสายโทรศัพท์ และเคร่ืองโทรศัพท์ได้ 
- สามารถตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์, สญัญาณ 
Pulse, สัญญาณ DTMF ในคูส่ายโทรศัพท์ได้ 

- สามารถวัดไฟแบบ DC และ AC คู่สายโทรศัพท์ได้ 
- สามารถวัดคา่ Line Current, Resistance และ   
Capacitance ได้ 

- สามารถทดสอบสัญญาณ Ringing, Pulse และ 
Tone ได้ 

๔.๙  เครื่องวัดระบบสายดิน   คุณสมบัติทั่วไป (Earth Resistance Tester) 
วัดค่าความต้านทานของ System Ground ได้ 

๔.๑๐ เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณในคู่สาย โทรศัพท์  
 
 
 
 
 

คุณสมบัติทั่วไป (Subscriber Loop Analyzer 
Wideband) 
- สามารถวัดคา่ DC และ AC Voltage ได้ 
- สามารถวัดคา่ Loop และ Ground Current  ได้ 
- สามารถหาระยะทางที่สายขาดได้ 
- สามารถหาระยะทางที่สายเกิด Loss ได้ 
- สามารถหาระยะทางที่สายเกิด Resistance Fault ได้ 
- สามารถตรวจสอบและวัด Error ของสัญญาณ 
ISDN ได้ 

 
๕. ครุภัณฑ์ ประเภทโทรคมนาคม 

ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด 
๕.๑  เครื่องโทรพิมพ์  PC  
ประกอบด้วย 
- ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) ชนิด Tank 
- Modem 
- เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS) 
- โปรแกรมสนับสนุนการทํางาน (Driver Software) 
ที่จําเป็นต่อการใช้งานทุกอุปกรณ์ บรรจุลงแผ่น CD-Rom และ
ติดต้ังบนฮาร์ดดิสก์ 

- สายนําสญัญาณ  /สายไฟฟ้า ที่ใช้ทุกอุปกรณ์ 
- หนังสือคู่มือการใช้งาน การซ่อมบํารุง การบํารุงรักษา  
ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบของ CD-Rom  
(ถ้าม)ี จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 

 

คุณสมบัติทั่วไป 
●ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน ๑ หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลักความจุไม่น้อยกว่า 2 GB    
- Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 320 GB 
-  DVD/RW จํานวน ๑ หน่วย 
- จอภาพสี แบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ น้ิว 
พร้อมแป้นพิมพ์ และ Mouse พร้อมแผ่นรอง ๑ ชุด 
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
- Network Interface Card ไม่ตํ่ากว่า 10/100 
Mbps 
 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) ชนิด Tank 
 Modem ขนาดความเร็วไม่ตํ่ากว่า 56 kbps 
 เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่
ตํ่ากว่า  750 VA 
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๕.๒  เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 
๒๐ แผ่น 
ประกอบด้วย 
- อุปกรณ์ชุดหมึกพิมพ์ที่มีความจุมาตรฐาน ๑ ชุด 
- สายนําสญัญาณ/สายไฟฟ้า  
-  โปรแกรมสนับสนุนการทาํงาน (Driver Software) 

   ที่จําเป็นต่อการใช้งานทุกอุปกรณ์ บรรจุในฟลอปป้ีดิสก์ หรือ 
แผ่น CD-Rom 
- หนังสือคู่มือการใช้งาน การซ่อมบํารุง การบํารุงรักษา  
ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบของ CD-Rom  
(ถ้าม)ี จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 

คุณสมบัติทั่วไป 
-ใช้กระดาษธรรมดา (A4) 
- การพิมพ์เป็นระบบ Laser 
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๖ วินาที/แผ่น 
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น 
- มีโทรศัพท์อยู่ในตัว และสามารถถ่ายเอกสารได้ 
- มีหน่วยเก็บความจําเอกสารไม่ตํ่ากว่า ๙๐ หน้า 
- สามารถบันทกึการโทรออกอัตโนมัติได้ 

๕.๓  เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 
๓๐ แผ่น 
ประกอบด้วย 
  - อุปกรณ์ชุดหมึกพิมพ์ที่มีความจุมาตรฐาน ๑ ชุด 
-  สายนําสัญญาณ/สายไฟฟ้า  
-  โปรแกรมสนับสนุนการทาํงาน (Driver Software) 

  ที่จําเป็นต่อการใช้งานทุกอุปกรณ์ บรรจุในฟลอปป้ีดิสก์ หรือ 
แผ่น CD-Rom 

 - หนังสือคู่มือการใช้งาน การซ่อมบํารุง การบํารุงรักษา  
  ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบของ CD-Rom  
  (ถ้ามี) จํานวน ๓ ชุด (สําเนา ๒ ชุด) 

คุณสมบัติทั่วไป 
- การพิมพ์เป็นระบบ Laser 
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๖ วินาที/แผ่น 
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น 
- มีโทรศัพท์อยู่ในตัว และสามารถถ่ายเอกสารได้ 
- มีหน่วยเก็บความจําเอกสารไม่ตํ่ากว่า ๔๐๐ หน้า 
- สามารถบันทกึการโทรออกอัตโนมัติได้ 

 
 

  
๖. บริภัณฑ์ ประเภทโสตทัศนูปกรณ ์

ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด 
๖.๑ โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV)  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
๑. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution) ....พิกเซล 
๒. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า ......น้ิว 
๓. แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight 
๔. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพ่ือ
การเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
๕. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ 
รองรับไฟล์ เพลง ภาพ และภาพยนตร์ 
๖. ช่องการเช่ือมต่อ AV, DVD Component 
๗. มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB-T2) 

๖.๒ ชุดเครื่องเสียงสําหรับหอ้งบรรยาย 
๖.๒.๑  ชุดเคร่ืองเสียงสําหรับห้องบรรยาย ขนาด  ๕๐ วัตต์  
ประกอบด้วย 
       -  Power Mixer ๕๐ วัตต์ ๑ เครื่อง 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
●เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono สําหรับใชัใน
ห้องบรรยายหรือในห้องประชุม  
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       -  ลําโพงตู้  ๒ ตู้ 
       -  ไมโครโฟน  ๒ ตัว 
       -  ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังพ้ืน ๑ อัน 
       -  ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังโต๊ะ ๑ อัน 

 

-มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
-มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
-มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 50 W 
-ใช้กับห้องขนาดประมาณ 5 X 8 m2 (๔๐ ตาราง
เมตร) 
●ลําโพงเป็นชนิดตู้ติดขาต้ังได้ 
-สามารถทนกาํลังขับได้ไม่ตํ่ากว่า 50 W  
●ไมโครโฟนเป็นแบบไดนามิค 
 

๖.๒.๒  ชุดเคร่ืองเสียงสําหรับห้องบรรยาย ขนาด ๑๐๐ วัตต์  
 ประกอบด้วย 
       - Power  Mixer ๑๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง 
        - ลําโพงตู้  ๔  ตู้ 
        - ไมโครโฟน  ๒ ตัว 
       - ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังพ้ืน ๑ อัน 
      - ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังโต๊ะ ๑ อัน 

คุณสมบัติทั่วไป 
●เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono สําหรับใชัใน
ห้องบรรยายหรือในห้องประชุม 
-มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
-มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
-มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 100 W 
- ใช้กับห้องขนาดประมาณ 8X10 m2 (๘๐ ตาราง
เมตร) 
●ลําโพงเป็นชนิดตู้ติดขาต้ังได้ 
- สามารถทนกําลังขับได้ไม่ตํ่ากว่า 50 W  
●ไมโครโฟนแบบไดนามิค 

๖.๓  ชุดเคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้ง 
๖.๓.๑  ชุดเคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด ๓๐๐ วัตต์   
 ประกอบด้วย 
        - Power Mixer ๓๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง 
        - ลําโพงตู้  ๒ ตู้ 
        - ไมโครโฟน ๒ ตัว 
       - ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังพ้ืน ๑ อัน 
       - ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังโต๊ะ ๑ อัน 
       - เครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี   ๑ เครื่อง 
 

 
คุณสมบัติทั่วไป 

 ● เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono หรือ Stereo 
สําหรับกลางแจ้ง 

-มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
-มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
-มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 300 W 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดติดขาต้ังได้สามารถทนกาํลังขับ
ได้ไม่ตํ่ากว่า 180 W  
●เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิคเป็นเคร่ืองเล่นวิทยุ- 
ซีดี 
-มีช่องรับสัญญาณสําหรับบันทึกได้ (Input Jack) 

-มีช่องสัญญาณต่อเข้าเคร่ืองขยายเสียงภายนอกได้  
(Output Jack ) 

๖.๓.๒  ชุดเคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด ๕๐๐ วัตต์ 
ประกอบด้วย 
       - Power Mixer  ๕๐๐ วัตต์  ๑ เครื่อง 

คุณสมบัติทั่วไป 
●เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono หรือ Stereo 
สําหรับกลางแจ้ง 
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       - ลําโพงตู้  ๒ ตู้ 
       - ไมโครโฟน ๒ ตัว 
       - ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังพ้ืน ๑ อัน 
       - ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังโต๊ะ ๑ อัน 
       - เครื่องเล่นวิทยุ- ซีดี ๑ เครื่อง   

 

- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
- มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
- มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 500 W 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดติดขาต้ังได้ 
- สามารถทนกําลังขับได้ไม่ตํ่ากว่า 300 W  
●เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิค 
●เป็นเคร่ืองเล่นวิทยุ- ซีดี  
 - มีช่องรับสัญญาณสําหรับบันทึกได้ (Input Jack) 
- มีช่องสัญญาณต่อเข้าเคร่ืองขยายเสียงภายนอกได้ 
(Output Jack) 

๖.๔  ชุดเคร่ืองเสียงสาํหรับการประชุม  
ประกอบด้วย      
   - Power  Mixer ๑๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง 
   - ลําโพงตู้  ๒ ตู้ 
   - ไมโครโฟน  ๑ ตัว 
   - ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด 
   - ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังพ้ืน ๑ อัน 
   - ขาต้ังไมโครโฟน ชนิดต้ังโต๊ะ ๑ อัน 

 

คุณสมบัติทั่วไป 
●เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono สําหรับใชัใน
ห้องบรรยายหรือในห้องประชุม 
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
- มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
- มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 100 W 
 -ใช้กับห้องขนาดประมาณ 8 X10 m2 (๘๐ ตาราง
เมตร ) 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดติดขาต้ังได้ 
- สามารถทนกําลังขับได้ไม่ตํ่ากว่า 50 W  
●เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิค 

๖.๕ เครื่องเสยีงสําหรับโต๊ะประชุม 
๖.๕.๑ เครื่องเสียงสําหรับโต๊ะประชุมขนาด ๑๐ จุด (แบบธรรมดา) 
 ประกอบด้วย 
     -  ชุดประธาน  ๑ ชุด 
     -  ชุดผู้เข้าร่วมประชุม  ๙  ชุด 
     -  Power Supply  ๑ เครื่อง 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
●ชุดประธาน 
- มีคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนชนิดคออ่อนพร้อมก้าน
ปรับโค้งงอได้ 
- ที่หัวไมโครโฟนมีวงแหวนสีและไฟสี จะติดขณะใช้
งาน 
- มลีําโพงในตัวที่ฐานไมโครโฟน ซึ่งจะถูกตัดเสียง
ลําโพง   โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน 
- มสีวิทช์ตัดการสนทนา เมื่อกดจะมีเสียงเตือน 
ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอ่ืนจะถูกตัดเสียงทันที 
●ชุดผู้เข้าร่วมประชุม   
- เหมือนชุดประธานแต่ไม่มีสวิทช์ตัดการสนทนา 
● Power Supply  

- เป็นเคร่ืองจ่ายกระแสไฟ สําหรับชุดประชุม 
๖.๕.๒ เครื่องเสียงสําหรับโต๊ะประชุมขนาด ๑๕ จุด (แบบธรรมดา) -  จํานวนเพ่ิมตามจุดที่ต้องการ 
๖.๕.๓ เครื่องเสียงสําหรับโต๊ะประชุมขนาด ๒๐ จุด (แบบธรรมดา) -  จํานวนเพ่ิมตามจุดที่ต้องการ 
๖.๕.๔ เครื่องเสียงสําหรับโต๊ะประชุมขนาด ๓๐ จุด (แบบธรรมดา) - จํานวนเพ่ิมตามจุดที่ต้องการ 
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๖.๕.๕  เครื่อง เสียงสําหรับโต๊ะประชุม ขนาด ๑๐ จุด (ผูบ้ริหาร
ระดับสูง) 
 

 

คุณสมบัติทั่วไป 
●ชุดประธาน 

- มีคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนชนิดคออ่อนพร้อมก้าน
ปรับโค้งงอได้ 

- ที่หัวไมโครโฟนมีวงแหวนสีและไฟสี จะติดขณะใช้งาน 
- มลีําโพงในตัวที่ฐานไมโครโฟน ซึ่งจะถูกตัดเสียง
ลําโพง โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน 
- มสีวิทช์ตัดการสนทนา เมื่อกดจะมีเสียงเตือน 
ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอ่ืนจะถูกตัดเสียงทันที 

-สามารถกําหนดหรือเรียงลําดับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 
-สามารถกดลงคะแนนผู้เข้ารว่มประชุมได้ 
●ชุดผู้เข้าร่วมประชุม   
- เหมือนชุดประธานแต่ไม่มีสวิทช์ตัดการสนทนา 
●Power Supply   

- เป็นเคร่ืองจ่ายกระแสไฟ สําหรับชุดประชุม 
๖.๕.๖  เครื่องเสียงสําหรับโต๊ะประชุม ขนาด ๑๕ จุด (ผู้บริหาร
ระดับสูง) 

 -จํานวนเพ่ิมตามจุดที่ต้องการ 
 

๖.๕.๗   เครื่องเสียงสําหรับโต๊ะประชุม ขนาด ๒๐ จุด (ผูบ้ริหาร
ระดับสูง) 

-จํานวนเพ่ิมตามจุดที่ต้องการ 
 

๖.๕.๘  เครื่องเสียงสําหรับโต๊ะประชุม ขนาด ๓๐ จุด (ผู้บริหาร
ระดับสูง) 

-จํานวนเพ่ิมตามจุดที่ต้องการ 
 

๖.๖ เครื่องเสยีงตามสาย 
๖.๖.๑  เครื่องเสียงตามสาย ขนาด ๑๕ จุด 
ประกอบด้วย 
     - Power AMP. ๒  เครือ่ง 
     - Mixer ๑  เครื่อง 
     - Tuner  AM-FM  ๑  เครื่อง 
     - ลําโพง  ๑๕   ตัว 
     - Matching  ๑๕  ตัว 
     - Zone Selector Switch  ๑ ตัว 
     - ไมโครโฟน  ๑  ตัว 
     - ขาต้ังไมโครโฟน  ชนิดต้ังโต๊ะ  ๑  อัน 

  - เครื่องเล่น DVD  ๑ เครื่อง 
  - Volume Control พร้อมกล่องและลูกบิด 

      - สายลําโพง (ตามระยะทาง) 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
● เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono  
- มี Line Transformer Output  70 V, 100 V 
- มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 150  W 
●Mixer 
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
- มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดแขวนผนังได้ สามารถทนกําลัง
ขับได้ไม่ตํ่ากว่า 15 W 
-มี Matching Transformer 
● เครื่องเล่น DVD 
    - เป็นเคร่ืองเล่น DVD แบบต้ังโต๊ะสามารถเล่น
แผ่น DVD, DVD+R/-R,DVD+RW/-
RW,VCD,CD,MP3 ภาพไฟล์ JPEG 
- มีช่องเสียบไมค์ ๒ ช่องพร้อมปุ่มปรับระดับ เสียง 
- มีช่องสัญญาณต่อเข้าเคร่ืองขยายเสียงภายนอกได้ 
● Volume Control ชิด Wire Would 15 W  
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พร้อมกล่องและลูกบิด ลด-เพ่ิมระดับเสียง 
●สายลําโพงชนิดภายในอาคาร ขนาด 2 X1.5 
sq.mm 

๖.๖.๒  เครื่องเสียงตามสาย ขนาด ๒๐ จุด 
ประกอบด้วย 
     - Power  AMP.  ๒ เครือ่ง 
     - Mixer  ๑ เครื่อง 
     - Tuner  AM-FM  ๑ เครื่อง 
     - ลําโพง  ๒๐  ตัว 
     - Matching  ๒๐  ตัว 
     - Zone Selector Switch  ๑ ตัว 
     - ไมโครโฟน  ๑  ตัว 
    - ขาต้ังไมโครโฟน  ชนิดต้ังโต๊ะ  ๑  อัน 

 - เครื่องเล่น DVD  ๑ เครื่อง 
 - Volume Control พร้อมกล่องและลูกบิด 
 - สายลําโพง (ตามระยะทาง) 

 

คุณสมบัติทั่วไป 
● เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono  
- มีLine Transformer Output 70 V, 100 V 
- มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 200  W  
●Mixer 
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
- มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดแขวนผนังได้ สามารถทนกําลัง
ขับได้ไม่ตํ่ากว่า 15 W 
-มี Matching Transformer 
 ●เครื่องเล่น DVD 
- เป็นเคร่ืองเล่น DVD แบบต้ังโต๊ะสามารถเล่นแผ่น 
DVD, DVD+R/-R,DVD+RW/-RW,VCD,CD,MP3 
ภาพไฟล์ JPEG 
- มีช่องเสียบไมค์ ๒ ช่องพร้อมปุ่มปรับระดับเสียง 
- มีช่องสัญญาณต่อเข้าเคร่ืองขยายเสียงภายนอกได้ 
● Volume Control ชนิด Wire Would 15 W  
พร้อมกล่องและลูกบิด ลด-เพ่ิมระดับเสียง 
● สายลําโพงชนิดภายในอาคาร ขนาด 2 X1.5 
sq.mm 

๖.๖.๓  เครื่องเสียงตามสาย ขนาด ๓๐ จุด 
ประกอบด้วย 
     - Power  AMP.  ๒ เครือ่ง  
     - Mixer ๑ เครื่อง 
     - Tuner  AM-FM  ๑ เครื่อง 
     - ลําโพง  ๓๐  ตัว 
     - Matching  ๓๐  ตัว 
     - Zone Selector Switch  ๑ ตัว 
     - ไมโครโฟน  ๑  ตัว 
     - ขาต้ังไมโครโฟน  ชนิดต้ังโต๊ะ  ๑  อัน 

 - เครื่องเล่น DVD  ๑ เครื่อง 
 - Volume Control พร้อมกล่องและลูกบิด 

     - สายลําโพง(ตามระยะทาง) 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
● เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono  
- มี Line Transformer Output  70 V, 100 V 
- มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 300  W  
●Mixer 
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
- มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดแขวนผนังได้ สามารถทนกําลัง
ขับได้ไม่ตํ่ากว่า 15 W 
-มี Matching Transformer 
● เครื่องเล่น DVD 
    - เป็นเคร่ืองเล่น DVD แบบต้ังโต๊ะสามารถเล่น
แผ่น DVD, DVD+R/-R,DVD+RW/-
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RW,VCD,CD,MP3 ภาพไฟล์ JPEG 
 - มีช่องเสียบไมค์ ๒ ช่องพร้อมปุ่มปรับระดับเสียง 
 - มีช่องสัญญาณต่อเข้าเคร่ืองขยายเสียงภายนอกได้ 
● Volume Control ชนิด Wire Would 15 W  
พร้อมกล่องและลูกบิด ลด-เพ่ิมระดับเสียง 
● สายลําโพงชนิดภายในอาคาร ขนาด 2 X1.5 
sq.mm 

๖.๖.๔  เครื่องเสียงตามสาย ขนาด ๔๐ จุด 
ประกอบด้วย 
     - Power  AMP.  ๒ เครือ่ง 
     - Mixer ๑ เครื่อง 
     - Tuner  AM-FM  ๑ เครื่อง 
     - ลําโพง ๔๐ ตัว 
     - Matching  ๔๐  ตัว 
     - Zone Selector Switch  ๑ ตัว 
     - ไมโครโฟน  ๑  ตัว 
     - ขาต้ังไมโครโฟน  ชนิดต้ังโต๊ะ  ๑  อัน 

  - เครื่องเล่น DVD  ๑ เครื่อง 
  - Volume Control พร้อมกล่องและลูกบิด 
  - สายลําโพง (ตามระยะทาง) 

 

 
คุณสมบัติทั่วไป 
● เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono 
- มี Line Transformer Output  70 V, 100 V 
- มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 350  W  
● Mixer 
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
- มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดแขวนผนังได้ สามารถทนกําลัง
ขับได้ไม่ตํ่ากว่า 15 W 
-มี Matching Transformer 
● เครื่องเล่น DVD 
    - เป็นเคร่ืองเล่น DVD แบบต้ังโต๊ะสามารถเล่น
แผ่น DVD, DVD+R/-R,DVD+RW/-
RW,VCD,CD,MP3 ภาพไฟล์ JPEG 
   - มีช่องเสียบไมค์ ๒ ช่องพร้อมปุ่มปรับระดับเสียง 
- มีช่องสัญญาณต่อเข้าเคร่ืองขยายเสียงภายนอกได้ 
● Volume Control ชนิด Wire Would 15W  
พร้อมกล่องและลูกบิด ลด-เพ่ิมระดับเสียง 
● สายลําโพงชนิดภายในอาคาร ขนาด 2 X1.5 
sq.mm 

๖.๖.๕  เครื่องเสียงตามสาย ขนาด ๕๐ จุด 
ประกอบด้วย 
     - Power  AMP.  ๒ เครือ่ง 
     - Mixer ๑ เครื่อง 
     - Tuner  AM-FM  ๑ เครื่อง 
     - ลําโพง  ๕๐  ตัว 
     - Matching  ๕๐  ตัว 
     - Zone Selector Switch  ๑ ตัว 
     - ไมโครโฟน  ๑  ตัว 
     - ขาต้ังไมโครโฟน  ชนิดต้ังโต๊ะ  ๑  อัน 

  - เครื่องเล่น DVD  ๑ เครื่อง 

คุณสมบัติทั่วไป 
● เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono  
 - มี Line Transformer Output  70 V, 100 V 
-  มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 400  W  
● Mixer 
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
- มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดแขวนผนังได้ สามารถทนกําลัง
ขับได้ไม่ตํ่ากว่า 15 W 
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  - Volume Control พร้อมกล่องและลูกบิด 
  - สายลําโพง (ตามระยะทาง) 

 
 

-มี Matching Transformer 
● เครื่องเล่น DVD 
    - เป็นเคร่ืองเล่น DVD แบบต้ังโต๊ะสามารถเล่น
แผ่น DVD, DVD+R/-R,DVD+RW/-
RW,VCD,CD,MP3 ภาพไฟล์ JPEG 
   - มีช่องเสียบไมค์ ๒ ช่องพร้อมปุ่มปรับระดับเสียง 
- มีช่องสัญญาณต่อเข้าเคร่ืองขยายเสียงภายนอกได้ 
● Volume Control ชนิด Wire Would 15 W  
พร้อมกล่องและลูกบิด ลด-เพ่ิมระดับเสียง 
● สายลําโพงชนิดภายในอาคาร ขนาด 2 X1.5 
sq.mm 

๖.๖.๖  เครื่องเสียงตามสาย ขนาด ๖๐ จุด  
 ประกอบด้วย 
     - Power  AMP.   ๒ เครือ่ง 
     - Mixer  ๑ เครื่อง 
     - Tuner  AM-FM  ๑ เครื่อง 
     - ลําโพง  ๖๐   ตัว 
     - Matching  ๖๐  ตัว 
     - Zone Selector Switch  ๑ ตัว 
     - ไมโครโฟน  ๑  ตัว 
     - ขาต้ังไมโครโฟน  ชนิดต้ังโต๊ะ  ๑  อัน 

 - เครื่องเล่น DVD  ๑ เครื่อง 
 - Volume Control พร้อมกล่องและลูกบิด 
 - สายลําโพงชนิด(ตามระยะทาง) 

 

คุณสมบัติทั่วไป 
● เป็นเคร่ืองขยายเสียงแบบ Mono 
- มี Line Transformer Output  70 V, 100 V 
- มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 500  W  
● Mixer   
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
และรับสญัญาณอ่ืน ๆ 
- มีที่ปรับไมโครโฟนแยกกันพร้อมที่ปรับเสียง 
●เป็นลําโพงตู้ชนิดแขวนผนังได้ สามารถทนกําลัง
ขับได้ไม่ตํ่ากว่า 15 W 
-มี Matching Transformer 
● เครื่องเล่น DVD 
    - เป็นเคร่ืองเล่น DVD แบบต้ังโต๊ะสามารถเล่น
แผ่น DVD, DVD+R/-R,DVD+RW/-
RW,VCD,CD,MP3 ภาพไฟล์ JPEG 
   - มีช่องเสียบไมค์ ๒ ช่องพร้อมปุ่มปรับระดับเสียง 
- มีช่องสัญญาณต่อเข้าเคร่ืองขยายเสียงภายนอกได้ 
● Volume Control ชนิด Wire Would 15 W  
พร้อมกล่องและลูกบิด ลด-เพ่ิมระดับเสียง 
● สายลําโพงชนิดภายในอาคาร ขนาด 2 X1.5 
sq.mm 

๖.๗  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 
       ๖.๗.๑  เครื่องผสมสญัญาณเสียงใช้ไมโครโฟนได้ ๘ ช่องเสียง 
(ธรรมดา) 
 

 
คุณสมบัติทั่วไป 

 -มีช่องสัญญาณ Input แบบโมโน อย่างน้อย  ๘ ช่อง 
 -มีช่องสัญญาณ Input แบบสเตอริโอ อย่างน้อย  ๔ 
ช่อง 

 -ปรับเสียงได้ ๓ ย่านความถี่ ( Low,Mid,High ) 
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      ๖.๗.๒ เครื่องผสมสญัญาณเสียงใช้ไมโครโฟนได้ ๘ ช่องเสียง 
(พิเศษ) 

 

คุณสมบัติทั่วไป 
 -มีช่องสัญญาณ Input แบบโมโน อย่างน้อย ๘ ช่อง 
 -มีช่องสญัญาณ Input แบบสเตอริโอ อย่างน้อย ๔ ช่อง 
 -ปรับเสียงได้ ๓ ย่านความถี่ (Low,Mid,High) 
 -มีภาคจ่ายไฟ 48 VDC 

      ๖.๗.๓ เครื่องผสมสญัญาณเสียงใช้ไมโครโฟนได้ ๑๖ ช่องเสียง 
(ธรรมดา) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
 -มีช่องสัญญาณ Input แบบโมโน อย่างน้อย ๑๖ ช่อง 
 -มีช่องสญัญาณ Input แบบสเตอริโอ อย่างน้อย  ๘ ช่อง 
 -ปรับเสียงได้ ๓ ย่านความถี่ (Low,Mid,High) 

      ๖.๗.๔ เครื่องผสมสญัญาณเสียงใช้ไมโครโฟนได้ ๑๖ ช่องเสียง 
(พิเศษ) 

คุณสมบัติทั่วไป 
 -มีช่องสญัญาณ Input แบบโมโน อย่างน้อย ๑๖ ช่อง 
 -มีช่องสญัญาณ Input แบบสเตอริโอ อย่างน้อย  ๘ ช่อง 
 -ปรับเสียงได้ ๓ ย่านความถี่ (Low,Mid,High) 
 -มีภาคจ่ายไฟ 48 VDC 
 -มีปุ่มปรับความดังแบบเลื่อนขึ้น-ลงพร้อมปุ่มตัด
เสียงแยกกันแต่ละช่องสัญญาณ 

๖.๘  ไมโครโฟนไรส้าย 
       ๖.๘.๑  ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บ (ธรรมดา) 
       ๖.๘.๒  ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บ (พิเศษ) 
       ๖.๘.๓  ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถอื (ธรรมดา) 
       ๖.๘.๔  ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถอื (พิเศษ) 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นไมโครโฟนที่มีย่านความถี่ย่าน UHF หรือ VHF  
- ตอบสนองความถ่ี 20 ถึง 20,000 Hz 
- ใช้แบตเตอรี่เป็นระบบจ่ายไฟ 

๖.๙ ไมโครโฟน คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็น Dynamic Microphone  

- ตอบสนองความถ่ี 20 ถึง 20,000 Hz 
- ใช้ร่วมกับ Mixer ได้ 

๖.๑๐ เครื่องบันทึกเสียง    
เครื่องบันทึกเสียง แบบดิจิตอล 

คุณสมบัติทั่วไป 
- สามารถบันทกึเสียงและเก็บในรูปแบบ MP3 ได้ 
- มีจอแสดงผล LCD 
- สามารถต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ 

 
๗. ครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร ์
๗.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๖ แกนหลัก 
(6 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 
๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB 
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- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI 
หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 
๗,๒๐๐ รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State 
Drives หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย 
- ม ีDVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๗ น้ิว จํานวน ๑ หน่วย 
- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot 
Swap จํานวน ๒ หน่วย 

๗.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่๒ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๘ แกนหลัก 
(8 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 
๒ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI 
หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ 
รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือ
ดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จํานวนไม่
น้อยกว่า ๔ หน่วย 
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
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๑๗ น้ิว จํานวน ๑ หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot 
Swap จํานวน ๒ หน่วย 

๗.๓ ตู้สําหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายชนิด Blade 
(Enclosure/Chassis) แบบที ่๑ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- สามารถติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade ได้ไม่น้อยกว่า ๖ เครือ่ง 
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเช่ือมต่อ
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า ๒ หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot 
Swap เพียงพอสําหรับติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้ 
- มีโปรแกรมสาํหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสทิธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธ์ิ (License) 
ครบตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต้ัง
ได้เต็มตู้ 

๗.๔ ตู้สําหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายชนิด Blade 
(Enclosure/Chassis) แบบที ่๒ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- สามารถติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade ได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ เครื่อง 
- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเช่ือมต่อ
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย และแบบ Fiber Channel 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot 
Swap เพียงพอสําหรับติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้ 
- มีโปรแกรมสาํหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสทิธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธ์ิ (License) 
ครบตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต้ัง
ได้เต็มตู้ 

๗.๕ แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับตู้ 
Enclosure/Chassis แบบที ่๑ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 
๖ แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 
๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ 
Cache 
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Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB ต่อ Processor 
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 
๒ หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SAS ที่มี
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที 
หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จํานวนไม่น้อย
กว่า ๒ หน่วย 
- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า 
RAID 0, 1 
- มี Host bus adapter สําหรับเช่ือมต่อกับระบบ
เครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้
สําหรับติดต้ังเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade 
(Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 
Base-T และ Fiber Channel ได้ 
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือ
ดีกว่า แบบ Virtual Media ได้ 
- มีโปรแกรมสาํหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

๗.๖ แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับตู้ 
Enclosure/Chassis แบบที ่๒ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 
๖ แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒ หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 18 MB ต่อ 
Processor 
-แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SAS ที่มี
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที 
หรือชนิด Solid State Disk หรือดีกว่า แบบ Hot-
Plug หรือ Hot Swap และมขีนาดความจุไม่น้อย
กว่า 200 GB จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย 
- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า 
RAID 0, 1 
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- มี Host bus adapter สําหรับเช่ือมต่อกับระบบ
เครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้
สําหรับติดต้ังเครื่อง แม่ข่ายชนิด Blade 
(Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 
Base-T และ Fiber Channel ได้ 
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือ
ดีกว่า แบบ Virtual Media ได้ 
- มีโปรแกรมสาํหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

๗.๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน   
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว)  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ 
แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬกิา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรอืดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
100 GB จํานวน ๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๘.๕ น้ิว จํานวน ๑ หน่วย 

๗.๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที ่๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ 
แกนหลกั (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.7 GHz จํานวน ๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลกัทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่
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ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีม่ี 
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 
๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ 
น้ิว จํานวน ๑ หน่วย 

๗.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที ่๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ 
แกนหลัก (4 core) หรือ ๘ แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.2 GHz จํานวน ๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลกัทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีม่ี 
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
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- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 
๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ 
น้ิว จํานวน ๑ หน่วย 

๗.๑๐ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน   
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ 
แกนหลัก (2 core) จํานวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
๑) ในกรณีทีม่หีน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน หรือ 
๒) ในกรณีทีม่หีน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth 

๗.๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ 
แกนหลัก (2 core) จํานวน ๑ หน่วย โดยมี
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คุณลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
๑) ในกรณีทีม่หีน่วยความจํา แบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 
๒) ในกรณีทีม่หีน่วยความจํา แบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth 

๗.๑๒ อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External 
Storage) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 
(External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ 
SAN (Storage Area Network) ได้ 
- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual 
Controller 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
300 GB และมคีวามเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ 
รอบต่อนาที จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย 
- สามารถติดต้ัง Hard Disk ได้สูงสุด ๒๔ หน่วย 

- สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5 
๗.๑๓ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่๑ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวม
เหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่
เป็น appliances และ non-appliances เช่น 
Firewall, Network Devices ต่างๆ 
ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบ
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เครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น 
ได้อย่างน้อย ๓ อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถ
แสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (Format) เดียวกันได้ 
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ 
SHA-1 หรือดีกว่า 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของ
อุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ถูกต้อง ตรงตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผลบังคบัใช้ โดยได้รับรอง
มาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ 
Log File ที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 
4003.1-2552) เป็นต้น 
- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ไป
ยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events 
per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps 

๗.๑๔ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่๒ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวม
เหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่
เป็น appliances และ non-appliances เช่น 
Firewall, Network Devices ต่าง ๆ 
ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบ
เครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น 
ได้อย่างน้อย ๑๐ อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถ
แสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ 
SHA-1 หรือดีกว่า 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของ
อุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
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HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผลบังคบัใช้ โดยได้รับรอง
มาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ 
log file ที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 
4003.1-2552) เป็นต้น 
- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ไป
ยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events 
per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 eps 
 

๗.๑๕ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่๓ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวม
เหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่
เป็น appliances และ non-appliances เช่น 
Firewall, Network Devices ต่าง ๆ, 
ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบ
เครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย ๑๕ อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่
ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ 
SHA-1 หรือดีกว่า 
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของ
อุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 
- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผลบังคบัใช้ โดยได้รับรอง
มาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ 
log file ที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 
4003.1-2552) เป็นต้น 
- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ไป



 - ๓๗ - 

ยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ 
DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้ 
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events 
per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 eps 

๗.๑๖ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที ่๑ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful 
Inspection Firewall แบบ Appliance 
- มี Throughput ของ Firewall Inspection ไม่
น้อยกว่า 450 Mbps 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 
- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบ
ต่างๆ อย่างน้อย ดังน้ี Syn Flood, UDP Flood, 
ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address 
Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop 
Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP 
Fragment เป็นต้น ได้ 
- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service 
Port แบบ Network Address Translation 
(NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้ 
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic 
Routing ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน 
(Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

๗.๑๗ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที ่๒ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful 
Inspection Firewall แบบ Appliance 
- มี Throughput ของ Firewall Inspection ไม่
น้อยกว่า 7 Gbps 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 
- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบ
ต่างๆ อย่างน้อย ดังน้ี Syn Flood, UDP Flood, 
ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address 
Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop 
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Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP 
Fragment เป็นต้นได้ 
- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service 
Port แบบ Network Address Translation 
(NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้ 
- สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได้ 
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic 
Routing ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน 
(Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot 
Swap จํานวน ๒ หน่วย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

๗.๑๘ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
Prevention System) แบบที่ ๑ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
-เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบ
มาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 
Prevention System) 
-สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่าย
ได้อย่างน้อย ดังน้ี 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 
-สามารถทํางานได้อย่างน้อย 1 Segment ใน IPS 
mode 
-มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อย
กว่า 600 Mbps 
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
-สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็น
อย่างน้อย 

๗.๑๙ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
Prevention System) แบบที่ ๒ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบ
มาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion 
Prevention System) 
- สามารถทํางานได้ในโหมด Passive และ In-line 
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หรือ ดีกว่า 
- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกัน
เครือข่ายได้อย่างน้อย ดังน้ี Signature matching, 
Protocol / Packet Anomalies, Statistical 
anomaliesหรือ Application anomalies, 
Overflow, Worm, Virus, Backdoor Program, 
Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, 
Packet Analysis, DoS, DDoS 
- สามารถทํางานได้อย่างน้อย 3 Segments ใน IPS 
mode 
- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อย
กว่า 1 Gbps 
- เมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหาสามารถทํางานได้อย่าง
ต่อเน่ือง (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ 
In-Line Mode สามารถรับสง่ข้อมูลได้ตามปกติ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot 
Swap จํานวน ๒ หน่วย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
- สามารถส่งขอ้มูล Log File แบบ Syslog ได้เป็น
อย่างน้อย 
 

๗.๒๐ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application 
Firewall) 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ทําหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web 
Application หรือ Web Service โดยเฉพาะ
สามารถติดต้ังในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด ๑๙ 
น้ิว ได้ 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Throughput) ไม่
น้อยกว่า 500 Mbps หรือ รองรับการส่งผ่านข้อมูล 
ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 Transactions ต่อวินาที 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม 
Web Browser หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web 
Application ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Web 
Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได้ 
- อุปกรณ์ที่นําเสนอจะต้องสามารถทํางานแบบ In-
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Line (Bridge) หรือ Transparent และ 
Span-mode (Monitor) สําหรับตรวจสอบ
พฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย 
- มีความสามารถในการทํางานและปกป้อง Web 
Application ต่างๆ ได้ โดยรองรับ HTTPS ได้เป็น 
อย่างน้อย 
- สามารถส่งขอ้มูล Log File แบบ Syslog ได้เป็น
อย่างน้อย 
- สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณ์
ภายนอกได้ 
- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่างๆ ได้
อย่างน้อย ดังน้ี 
    - Cross-site Scripting 
    - Cookie Poisoning 
    - Buffer Overflow 
    - SQL infection 
- สามารถทํารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ 
HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

๗.๒๑ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-Mail 
Security) 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตรวจจับและป้องกัน 
SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
- สามารถทํางานในรูปแบบของ SMTP Relay ได้
เป็นอย่างน้อย 
- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อย ๕๐๐ บัญชี
ผู้ใช้งาน 
- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS 
หรือ SSH หรือดีกว่า 
- สามารถส่งขอ้มูล Log File แบบ Syslog ได้เป็น
อย่างน้อย 

๗.๒๒ ตู้สําหรบัจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ 
(ขนาด 36U) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ น้ิว 36U โดยมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อย
กว่า ๘๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๗๙ 
เซนติเมตร 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว 
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๗.๒๓ ตู้สําหรบัจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ 
(ขนาด 42U)  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ น้ิว 42U โดยมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อย
กว่า ๑๑๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ เซนติเมตร 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว 

๗.๒๔ ตู้สําหรบัจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๓ 
(ขนาด 42U) 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ น้ิว 42U โดยมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อย
กว่า ๑๑๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ เซนติเมตร 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว 
- มีประตูหน้าเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน 
- มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) 
และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสมัผัส (touch pad) 
ที่ถูกออกแบบ และติดต้ังอยู่ภายในตู้ Rack 

๗.๒๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ 
OSI Model 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง 

๗.๒๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง 
แบบที ่๑ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ 
OSI Model 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

๗.๒๗ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง 
แบบที ่๒ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ 
OSI Model 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
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จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac 
Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม 
Web Browser ได้ 

๗.๒๘ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง คุณสมบัติทั่วไป 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ 
OSI Model 
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล 
(Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง 
- มีช่องสําหรับรองรับการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 1000Base-X (SFP) 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 
Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม 
Web Browser ได้ 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
- สามารถส่งขอ้มูล Log File แบบ Syslog ได้เป็น
อย่างน้อย 

๗.๒๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ คุณสมบัติทั่วไป 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g 
และ n ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า 
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA 
และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
(Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม 
Web Browser ได้ 
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๗.๓๐ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ คุณสมบัติทั่วไป 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g 
และ n ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า 
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ 
WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
(Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
- สามารถรับสญัญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องสัญญาณ และส่งสญัญาณขาออกไม่น้อยกว่า 
๒ ช่องสัญญาณ (2x2 MIMO) 
- สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh 
Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11s ได้ 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม 
Web Browser ได้ 

๗.๓๑ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไมน้่อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ 
(Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อน้ิว 
ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 
๑๐ ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอักษร
ต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced 
Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 1.1 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 
128 KB 

๗.๓๒ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็มพิมพ์ 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไมน้่อยกว่า ๑๓๖ คอลัมน์ 
(Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อ
น้ิว ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 
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๑๐ ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอักษร
ต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced 
Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 
- มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 
128 KB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 1.1 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

๗.๓๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) คุณสมบัติทั่วไป 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผน่ 

๗.๓๔ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมถีาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น 

๗.๓๕ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (๓๐ หน้า/นาที)  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 
๒๕๐ แผ่น 
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๗.๓๖ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network 
แบบที ่๑ (๓๕ หน้า/นาที) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
128 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมถีาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 

๗.๓๗ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network 
แบบที ่๒ (๔๐ หน้า/นาที) 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๔๐ หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมถีาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น 

๗.๓๘ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า ๑๘ 
หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
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USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมถีาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 

๗.๓๙ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,  
Scanner และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า ๓๓ 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสาํเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 

๗.๔๐ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร ์หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
128 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
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จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ 
- สามารถทําสาํเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

๗.๔๑ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ี 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร ์หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
192 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า ๒๒ 
หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสาํเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผน่ 

๗.๔๒ เครื่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- ใช้วิธีขึ้นรูปช้ินงาน ๓ มิติ แบบ Fused Filament 



 - ๔๘ - 

Fabrication (FFF) หรือ Fused Deposition 
Modeling (FDM) หรือ Stereolithography (SLA) 
หรือดีกว่า 
- มีพ้ืนที่ผลิตช้ินงานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
๑) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตช้ินงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม 
ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และความสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร หรือ 
๒) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตช้ินงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้อง
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร 
และความสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ มิลลิเมตร 
- สามารถขึ้นรปูช้ินงานโดยมีความละเอียดที่ขนาด 
๐.๑ มิลลิเมตรต่อช้ัน (Layer) ได้ 
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐ 
มิลลิเมตรต่อวินาที 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ SD-Card Reader หรือ USB 
หรือดีกว่า 
- สามารถใช้กับวัสดุประเภท Acrylonitrile-
Butadiene-Styrene (ABS) หรือ Polylactic Acid 
(PLA) หรือ Nylon ได้ 
- สามารถพิมพ์ช้ินงานจากไฟลช์นิด STL หรือ OBJ ได้ 

๗.๔๓ สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

๗.๔๔ สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  
แบบที่ ๑ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย
กว่า ๕๐ แผ่น 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่
น้อยกว่า 8 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
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๗.๔๕ สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  
แบบที่ ๒ 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย
กว่า ๕๐ แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่
น้อยกว่า 25 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

๗.๔๖ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

๗.๔๗ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ น้ิว  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ น้ิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

๗.๔๘ เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 
Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 

๗.๔๙ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 
Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 

๗.๕๐ เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 
Watts) 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 
220+/-20% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 
220+/-10% 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาท ี
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๗.๕๑ เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA   
 

คุณสมบัติทั่วไป 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 
Watts) 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 
220+/-25% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 
220+/-5% 
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 
๕ นาที 

๗.๕๒ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  คุณสมบัติทั่วไป 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๓ 
แกนหลัก (3 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 1.5 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB หรือ ใน
กรณีที่ผลิตภัณฑ์ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ต้องมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ 
SUPER AMOLED 
- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๙.๗ น้ิว และมคีวาม
ละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048x1,536 Pixel 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดต้ัง
ภายในตัวเคร่ือง (built-in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 
Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 
Megapixel 

๗.๕๓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

- 

๗.๕๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

- 

๗.๕๕ ชุดโปรแกรมจัดการสาํนักงาน ที่มีลขิสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- 
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๘. ครุภัณฑ์ ประเภทถ่ายรูป 
ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด 

๘.๑ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมุม 
      ๘.๑.๑    ๑๐๐ น้ิว  
      ๘.๑.๒    ๑๒๐ น้ิว  
      ๘.๑.๓    ๑๕๐ น้ิว  
      ๘.๑.๔    ๑๘๐ น้ิว 
      ๘.๑.๕    ๒๐๐ น้ิว 
หมายเหตุ : ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ) 

คุณสมบัติทั่วไป 
๑. จอม้วนเก็บในกล่องได้ 
๒. บังคับจอ ขึน้ ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมท
คอนโทรล 
๓. ใช้ไฟฟ้า 220 VAC, 50 Hz 
 

๘.๒ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ คุณสมบัติทั่วไป 
๑. เป็นเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะแบบต้ังโต๊ะ 
๒. แท่นฉายภาพขนาดไม่ตํ่ากว่า ๑๐ x ๑๐ น้ิว 
๓. สามารถปรบัมุมฉายได้ไมน้่อยกว่า ๒๕ องศา 
๔. มีพัดลมระบายความร้อนในตัว 
๕. มีเทอร์โมสตทั ตดัไฟในกรณีทีเ่คร่ืองร้อนเกนิมาตรฐาน 
๖. ใช้ไฟฟ้า 220 VAC, 50 Hz 
 

๘.๓ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ คุณสมบัติทั่วไป 
๑. เป็นเคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ ๓ มิติ 
ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ แผน่ใส หนังสือ ฯลฯ 
๒. อุปกรณ์สรา้งสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ 
CMOS ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๑/๓ น้ิว 
๓. สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วิดีโอ 
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
๔. ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ตํ่ากว่า 
850,000 Pixels 
๕. มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16x (2 x 
Optical, 8 x Digital) 
๖. มีไฟส่องสว่างด้านบนเป็นแบบแขนไฟชนิด  
LED ๒ ข้าง  
๗. มีช่องต่อสัญญาณ Input/Output อย่างน้อย 
RGB x 2, S-Video x 1, Video x 1, USB และ RS-232 
๘. มีการรับประกันสินค้า ไมน้่อยกว่า ๑ ปี 
 

๘.๔ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล คุณสมบัติทั่วไป 
๑. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital 
Camera) 
๒. ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
๓. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 



 - ๕๒ - 

๔. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง
สะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
๕. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ 
๖. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

๘.๕ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ ๑. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
๒. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
๓. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียด
ของภาพที่ True 
๔. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 
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ส่วนทีส่าม แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหนา้ที่งบประมาณ 

 
๑.   เม่ือได้รับกําหนดการใชง้บประมาณ  
 ๑.๑   ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับตามรหัส ก  
 ๑.๒ ตรวจสอบช่ือรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบซ่อมเฉพาะกิจ ว่าตรงตามรายการที่ได้รับหรือไม่ หากไม่
ตรงให้ประสานคลังใหญท่ี่รบัผิดชอบ และ สปช.ทอ.เพ่ือแก้ไขต่อไป  
 ๑.๓ นําเรียนผู้บังคับบัญชา เพ่ือทราบ และสั่งการให้หน่วยเก่ียวข้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๑.๓.๑ ค่าใช้จ่ายประจํา  
   -  ปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับโดยอาจปรับลดกําลังพลจํานวนวันลง ถ้า
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานแล้ว งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอให้เตรียมวางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติม  
   -  จัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน ส่งให้ สปช.ทอ. ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับบัญชีกําหนดการใช้
งบประมาณ  
   -  งบประมาณที่เป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างซ่อมให้หน่วยวางแผนการดําเนินการไว้
ล่วงหน้า เพ่ือให้พร้อมดําเนินการผูกพันงบประมาณ เมื่อได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ และเงินประจํางวด เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
  ๑.๓.๒ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   -  จัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนกําหนดงาน กรณีที่งานจัดซื้อจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่ง สปช.ทอ. ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่ได้รับบัญชีกําหนดการใช้งบประมาณ ให้ดําเนินการในขั้นไม่
ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้สามารถผูกพันประมาณได้ทันทีทีไ่ด้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ และเงินประจาํงวด
แล้ว รายการที่ไม่ได้รับตามกําหนดการให้พิจารณาปรับความต้องการไว้ในปีต่อ ๆ ไป 
 
๒. เม่ือได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ  
 ๒.๑ สรุปนําเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยแยกเป็นงบรายจ่าย  
 ๒.๒ สําเนาแจ้ง ผกง.ฯ เพ่ือจัดทําบัญชีคุมการเบิกเงินงบประมาณ  
 ๒.๓ จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณเป็นรายรหัส  
 ๒.๔ ดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับแจ้งจาก สปช.ทอ.ให้ผูกพันงบประมาณ 
 
๓. การขออนุมัติใช้งบประมาณ  
 ๓.๑ ตรวจสอบการขอใช้งบประมาณ ว่ามีระเบียบให้เบิกจ่ายหรือไม่ จะใช้งบประมาณจากรหัสใด และการขอใช้
งบประมาณในรายการใดจะต้องเป็นไปตามรายการที่ได้รับอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณน้ัน  
 ๓.๒ ลงทะเบียนคุมงบประมาณ และสรุปนําเรียนผู้บังคับบัญชา เพ่ืออนุมัติพร้อมกับแนบใบแจ้งการใช้จ่าย
งบประมาณ ทอ.ปช.๑๑-๗ ไปด้วย  
 ๓.๓ แจ้งหน่วยขอใช้งบประมาณ เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ๓.๔ เมื่อหน่วยส่งเรื่องเบิกเงินถึง ผกง.ฯ แล้ว ผกง.ฯ จะดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง แล้วส่งใบแจ้งการใช้
งบประมาณ ทอ.ปช.๑๑-๗ ท่อนล่างคืนให้งบประมาณ งบประมาณจะลงทะเบียนคุมงบประมาณเพ่ือลดยอดขอใช้
งบประมาณ เพ่ิมยอดผูกพันงบประมาณ หรือเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วแต่กรณ ี
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๔.  การจัดซ้ือ/จัดจ้าง  
 ๔.๑  เมื่อได้รับแจ้งจากคลังหน่วยขอจัดซื้อ/จ้างแล้ว ให้ตรวจสอบวงเงินที่ขอจัดซื้อ/จ้าง เป็นวงเงินที่เคยจัดซื้อ/จ้าง
มาแล้ว ภายใน ๒ ปี หรือไม ่ถ้าเป็นรายการที่ไม่เคยจัดซื้อ/จ้างมาก่อน จะต้องให้คณะกรรมการราคากลาง พิจารณาความ
เหมาะสมด้วย  
 ๔.๒ ตรวจสอบงบประมาณว่าจะใช้จากรหัสใด มีเพียงพอหรือไม่ และได้รับเงินประจํางวดในรายการน้ันหรือยัง  
 ๔.๓ ให ้จนท.ลงทะเบียนคุมงบประมาณ  
 ๔.๔ แจ้งหน่วยจัดหา รับรองว่ามีงบประมาณเพียงพอสนับสนุนให้ได้  
 ๔.๕ ติดตามการอนุมัติให้จัดซื้อ/จา้งจากหน่วยจัดหา เพ่ือลดยอดขอใช้งบประมาณ และเพ่ิมยอดผูกพันงบประมาณ  
 ๔.๖ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 ๔.๗ เมื่อ ผกง.ฯ ส่งใบแจ้งการใช้งบประมาณท่อนล่าง ให้ลดยอดผูกพันงบประมาณ และเพ่ิมยอดเบิกจ่าย
งบประมาณ  
 
๕.  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 เมื่อมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณผิดไปจากบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ ให้ดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
โดยยึดถือข้อปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ซึ่งการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หัวหน้า
หน่วยเจ้าของงบประมาณ จะต้องรับรองว่า การถัวจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไม่มีผลกระทบแต่อย่างไร และไม่ทํา
ให้เกิดหน้ีสินคา้งชําระในรายการที่ขอโอน และจะไม่ของบประมาณเพ่ิมเติมในรายการที่ขอโอนลด  
 
๖.  การของบประมาณเพิ่มเติม 
 หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นต้องดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมก็สามารถกระทําได้ โดย
จะต้องช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการคํานวณงบประมาณโดยชัดเจนด้วย 
ในการของบประมาณเพ่ิมเติมน้ันจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 -  เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนสูง ซึ่งไมอ่าจรอใช้จากงบประมาณปีต่อ ๆ ไปได้ และไม่สามารถเจยีดจ่าย หรือปรับ
รายการใช้จากงบประมาณที่มีอยู่แล้วได้ 
 -  ราคาของสูงขึ้น หรืออัตราค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจนเป็นเหตุให้ต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับสั่งจ่ายไว้ และไม่มี
งบประมาณรายการอ่ืนเหลือพอที่จะนํามาเพ่ิมให้ได้ 
 -  เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต้องดําเนินการ เพ่ือให้คงใช้งานได้ตามสภาพเดิมโดยเร็ว 
 -  มีภารกิจใหม่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถเจียดจ่ายงบประมาณที่มีอยู่แล้วได้ หรือเจียดจ่ายแล้วแต่ไม่เพียงพอ  
 
๗. การควบคุมงบประมาณ 
 ๗.๑ ตรวจสอบรายงานการเบิกเงินของ ผกง.ฯ กับทะเบียนคุมงบประมาณ หากยอดเบิกเงินตรงกันให้จัดทํารายงาน
สถานภาพงบประมาณ ส่ง สปช.ทอ.ในวันสิ้นเดือน 
 ๗.๒ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในช่องขอใช้งบประมาณ ผูกพันงบประมาณ ให้แจ้ง นกข.เพ่ือเร่งรัดเบิกจ่ายโดยเร็ว 
 ๗.๓ เร่งรัดให้หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินของหน่วยเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกําหนด 
 ๗.๔ ติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนกําหนดงาน หรือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและสามารถใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามงวดงาน  
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๘. การปฏิบัติเก่ียวกับงบประมาณปลายป ี 
 ๘.๑ ประสาน ผกพ. และ ผกงของหน่วย ประมาณการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าเช่าบ้าน 
ของเดือน ก.ค. – ก.ย. และตรวจสอบยอดที่ กง.ทอ. หากมเีหลือให้รีบแจ้งส่งคืนทันท ี 
 ๘.๒ ประสาน นกข.ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน และยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ๘.๓ รับรองงบประมาณให้ ผกง.ขอเบิกผัดส่งใบสําคัญ  
  การปฏิบัติเก่ียวกับงบประมาณปลายปี แต่ละปีอาจไม่เหมือนกัน ฉะน้ันควรตรวจสอบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
งบประมาณปลายปีที่ สปช.ทอ. และ กง.ทอ. กําหนดวิธีปฏิบัติเป็นปี ๆ ไปด้วย  
 
๙.  การคํานวณความต้องการงบประมาณ สําหรับปีต่อ ๆ ไป  
 ๙.๑ ค่าใช้จ่ายประจํา  
  -  ควรจัดทําคําแนะนําการคํานวณความต้องการงบประมาณให้หน่วย  
  -  รวบรวมค่าใช้จ่ายที่หน่วยคํานวณ และพิจารณาความเป็นไปได้ สรุปแจ้งกรมฝ่ายอํานวยการท่ีเก่ียวข้อง  
 ๙.๒ ค่าครุภัณฑ์  
  -  แจ้งให้หน่วยตรวจสอบอัตราจ่ายพัสดุ และอัตราจัดยุทโธปกรณ์ เพ่ือประกอบการเสนอความต้องการ
งบประมาณ  
  -  ให้หน่วยเสนอความต้องการงบประมาณเท่าที่จําเป็น โดยให้ประสานช่ือ และราคาจากคลังใหญ ่ที่รับผิดชอบ 
โดยแยกเป็นครุภัณฑ์ขาดอัตรา, ทดแทน, นอกอัตรา, ไม่ได้กําหนดอัตรา ทั้งน้ีจะต้องช้ีแจงด้วยว่า ทดแทนครุภัณฑ์หมายเลข
อะไร มีอายุการใช้งานมาแล้วก่ีปี หากไม่ได้รับการสนับสนุนจะเกิดผล อย่างไร ทั้งทางด้านยุทธการ ด้านนิรภัย หรือสง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างไร  
  -  ประชุมหน่วยเพ่ือพิจารณาจัดลําดับความจําเป็นเร่งด่วน แล้วสรุปส่งกรมฝ่ายอํานวยการท่ีเก่ียวข้อง  
 ๙.๓ งบซ่อมเฉพาะกิจ  
  -  ให้หน่วยวางแผนซ่อมแซมอาคาร สถานที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกับแจ้ง ผชย.ของหน่วยออกแบบประมาณการ 
แล้วส่งให ้ชย.ทอ.ตรวจรับรองแบบ กรณีทีห่น่วยไม่สามารถดําเนินการออกแบบประมาณการได้ ใหแ้จ้ง ชย.ทอ.ดําเนินการ
ให ้ 
  -  ประสาน ชย.ทอ.เร่งรัดแบบ และประมาณการ  
  -  จัดลําดับความเร่งด่วน และสรุปส่งให้กรมฝ่ายอํานวยการท่ีเก่ียวข้อง  
 ๙.๔ ค่าที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง  
  - ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๙.๓  
 
หมายเหตุ  
  -  การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อมแซมอาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพเดิม  
  -  การปรับปรุง หมายถึง การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้ผิดไปจากสภาพเดิม  
  -  การก่อสร้างอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกข้ึนใหม ่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผัง
แม่บทของ ทอ.ก่อน  
  -  การจัดหาคอมพิวเตอร์ จะต้องทําเป็นโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วย 



 
 
 


