
 
ราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2560           

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย 
 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล ราคา 21,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญานาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 
แกน หรือ 
 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญานาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State 
Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
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3. เครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,700 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 



  
 -3- 
 

5. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2 ราคา 29,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 30 ppm 
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

6. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,800.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี


