
ขอแนะนําประกอบการพิจารณา 

วัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน ตองผานการใชงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

2. เกณฑราคากลางนี้เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (7%) แลว และมีการรับประกันผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา 1 ป 

3. เกณฑราคากลางนี้เปนราคาท่ีรวมคาขนสงและติดตั้งแลว ยกเวนในพ้ืนท่ีหางไกล หรือพ้ืนท่ีทุรกันดาร หรือ

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจําเปนอ่ืนๆ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 

4. คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางนี้เปนคุณลักษณะข้ันต่ํา (Minimum Requirement) ภายในราคา 

ท่ีกําหนด ในการจัดซ้ือควรกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมใหตรงตามความตองการ 

5. ใหพิจารณาใชงานซอฟตแวรประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 

6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) จากผูผลิตท่ีไดรับมาตรฐาน 

ดานระบบจัดการสิ่งแวดลอม 

7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของอุปกรณ (Hardware) ใหคํานึงถึงผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ต อสิ่ ง แวดล อม ในด านต า งๆ  เช น  การลดหรื อ เลิ ก ใช วั สดุ ท่ี ส ง ผลกระทบต อสิ่ ง แวดล อม 

(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials) , การเลื อกใช วั ส ดุ ท่ี เป น มิ ตรต อ

สิ่งแวดลอม (Material Selection), การออกแบบเพ่ืองายตอการจัดการซากเครื่องใชท่ีหมดอายุ (Design for 

End of Life), การยืดอายุการใชงาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension), การอนุรักษพลังงาน 

(Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะดานสิ่งแวดลอมของ

องคกร (Corporate Performance), หรือบรรจุภัณฑ (Packaging) เปนตน 

8. ควรพิจารณาผูใหบริการเชาพ้ืนท่ีตู Rack สําหรับวางระบบคอมพิวเตอร (Rack Data Center Co-location)  

ท่ีไดรับมาตรฐานสากลดานระบบการจัดการความปลอดภัยของขอมูล เชน ISO/IEC 27001 เปนตน 

9. ควรพิจารณาผูใหบริการเชาระบบ Cloud Server ท่ีไดรับมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด เชน  

CSA-STAR เปนตน 

10. ในการพิจารณาใชงานระบบ Cloud Server ควรพิจารณาขอใชบริการคลาวดกลางภาครัฐ (Government 

Data Center And Cloud Service : GDCC) 

11. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนอุปกรณ (Hardware) ท่ีไดรับมาตรฐานดานการประหยัดพลังงาน 

(ยกเวน เครื่องสํารองไฟฟา) 

12. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนอุปกรณ (Hardware) ท่ีไดรับมาตรฐานดานการปองกันการ

รบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีจะไปรบกวนอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

13. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนอุปกรณ (Hardware) ท่ีไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

14. ควรพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพท่ีมีราคาคาหมึกพิมพขาว-ดํา ท่ีปริมาณการพิมพตอแผนรอยละ 5 ของ

หนากระดาษขนาด A4 ดังนี้ 

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคาไมควรเกิน 0.05 บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพจากกระดาษ

ขนาด A4 ราคาไมควรเกิน 1.12 บาทตอแผน 
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- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนาตอนาที) ราคาไมควรเกิน 1.18 บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 1 (28 หนาตอนาที) ราคาไมควรเกิน 

0.8 บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 2 (38 หนาตอนาที) ราคาไมควรเกิน 0.92 

บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบท่ี 1 (18 หนา/นาที) ราคาไมควรเกิน 1.29 

บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบท่ี 2 (27 หนา/นาที) ราคาไมควรเกิน 1.15 

บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจาก

การพิมพจากกระดาษขนาด A4 ราคาไมควรเกิน 0.35 บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคาไมควรเกิน 

0.04 บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ราคาไมควรเกิน 1.04 บาทตอแผน 

- เครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอร หรือ LED สี ราคาไมควรเกิน 1.4 บาทตอแผน 

15. ในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรควรคํานึงถึงงบประมาณท่ีตองจายในอนาคต เชน คาหมึกพิมพ  

คาบํารุงรักษา คาบริหารจัดการ คาไฟฟา เปนตน 

16. หากมีคาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรดาน ICT เชน คาจางบุคลากรในการพัฒนาระบบ คาจางบุคลากร 

ในการบํารุงรักษาระบบ คาจางบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ คาจางบุคลากรในการติดตั้งและ 

ทดสอบระบบ เปนตน ควรจัดทํารายละเอียดคาใชจายใหเปนไปตามหลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษา 

กลุมวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

17. ควรพิจารณาการบูรณาการระบบรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ หรือ เลือกใชบริการระบบกลางภาครัฐตางๆ เชน 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.), จดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางภาครัฐ (mail.go.th) ของ สพร., 

ระบบบริการคลาวดภาครัฐ  ภาครัฐ (Government Data Center And Cloud Service : GDCC) ของ

กระทรวงดิจิทัลฯ, ระบบประชุมทางไกลผานเครือขายภาครัฐ (GIN Conference) ของ สพร. เปนตน  

เพ่ือประหยัดคาใชจาย และลดความซํ้าซอนของระบบในภาครัฐ 

18. การนําเกณฑคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรและขอแนะนําประกอบการพิจารณานี้ไปใชในการจัดหา ให

พิจารณาจัดทํารายละเอียดท่ีมีผลิตภัณฑสามารถเขาแขงขันการเสนอราคาอยางเปนธรรมไดอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ 

19. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางของครุภัณฑคอมพิวเตอร ใหพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

“ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซ่ึง

สามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 (1) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 
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 (2) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 

 (3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 

 (4) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 

 (5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 

 (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ 

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอน ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) หรือ (3) ใหใชราคา

ตาม (2) หรือ (3) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ  

ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใชราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6)  

ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

 

หมายเหตุ  * ลักษณะการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร หรือ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน หรือ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน 

 ลักษณะการใชงาน 

 1.1 งานปอนขอมูล หรือแสดงผลท่ัวไป 

 1.2 งานเอกสารในสํานักงาน เชน สราง แกไข ดัดแปลง พิมพ เปนตน 

 1.3 งานบันทึก สํารอง และสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 1.4 งานแสดงผลการคนหาความรู และความบันเทิงท่ัวไป 

 1.5 งานสืบคนและแสดงผลขอมูลผานระบบเครือขาย หรือระบบอินเตอรเน็ต 

 1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เชน การรบัสงขอมูล โทรสาร ขอความสั้น เปนตน 

 1.7 งานอ่ืนๆ ซ่ึงไมตองใชประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร และความสามารถพิเศษเฉพาะ

ดานอยางชัดเจน 

2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล

หรือ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

 ลักษณะการใชงาน 

 2.1 งานคํานวณผลทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 

 2.2 งานประมวลผลขอมูลทางสถิติ 

 2.3 งานดานการคํานวณ และสรางแบบจําลองสําหรับงานดานวทิยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 

 2.4 งานสรางตนแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปตยกรรม 

 2.5 งานสรางแบบจําลองท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือวิเคราะห คํานวณ และออกแบบการทํางานดานวิศวกรรม 

 2.6 งานสรางแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร 

 2.7 งานสรางแบบจําลองทางดานดาราศาสตร และการแพทย 

 2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 

 2.9 งานอ่ืนๆ ซ่ึงตองอาศัยความสามารถทางดานการคํานวณอยางชัดเจน  
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3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 หรือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

 ลักษณะการใชงาน 

 3.1 งานเอกสารท่ีตองใชความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟมขอมูลกราฟก เชน การจัดหนาเอกสาร

สําหรับงานพิมพ การจัดทําโปสเตอร เปนตน 

 3.2 งานตัดตอสื่อประสมชนิดแฟมขอมูลเสียง (Sound) หรือแฟมขอมูลวีดิทัศน (Video) 

 3.3 งานเขาหรือถอดรหสั (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟมขอมูลเสียง หรือแฟมขอมูลวีดิทัศน 

 3.4 งานจัดสรางมัลติมีเดียคอนเทนท (Multimedia Content) 

 3.5 งานสรางสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia) 

 3.6 งานอ่ืนๆ ท่ีตองใชความสามารถของการประมวลผลทางดานกราฟกอยางชัดเจน 


