
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

     / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

2. วงเงนิงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  470,600.-บาท 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    19  มกราคม  2560 

     เป็นเงิน   470,600.-บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

          ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่  3/2560 

          วันพฤหัสบดีที่  19  มกราคม  2560  เวลา  13.30 น. 

          ณ ห้องประชุมภูแลนคา  ช้ัน 3  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    5.1  คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

          ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชัยภูมิ   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้าย 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559  
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 4 รายการ ดังนี้  
  1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ านวน 12 เครื่องๆ ละ 2,300 บาท  
เป็นเงิน  27,600.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 4 เครื่องๆ ละ  

24,000 บาท  เป็นเงิน  96,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้

  3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จ านวน 40 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท  
เป็นเงิน  232,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า 
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท 
เป็นเงิน  115,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า 
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 

2 ช่องสัญญาณ (2x2 MIMO) 
- สนับสนุนการท างานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11s ได ้

 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,600 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 
-------------------- 


