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ตารางแสดงรายละเอียดก าหนดการน าส่งและติดตั้งอุปกรณ์  
พร้อมทั้งทดสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ศาลากลางจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จ านวน 12 เขต 

ล าดับ วันและเวลา กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

1.  17 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
และ ศสข.4 (นครราชสีมา) 

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และ ศสข.1 (อยุธยา) 

2.  18 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

3.  19 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 

4.  20 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
และ ศสข.8 (พิษณุโลก) 

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ - 

5.  21 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี - 

6.  24 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

7.  25 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดสระบุรี 

8.  26 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 

9.  27 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  
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ล าดับ วันและเวลา กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

10.  28 มิถุนายน 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
และ ศสข.7 (เชียงใหม่) 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
และ ศสข.6 (ขอนแก่น) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

11.  1 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

12.  2 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดล าพูน ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

13.  3 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดล าปาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี 

14.  4 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

15.  5 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 

16.  8 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดตราด 

17.  9 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
และ ศสข.5 (อุดรธานี) ศาลากลางจังหวัดระยอง 

18.  10 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
และ ศสข.9 (นครสวรรค์) ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู 

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี   
และ ศสข.2 (ชลบุรี) 

19.  11 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี - 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

20.  12 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท - 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  
และ ศสข.3 (นครปฐม) 
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ล าดับ วันและเวลา กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

21.  18 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

22.  19 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดชุมพร - 
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

23.  22 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดระนอง - 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

24.  23 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และ ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี) 

- 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  

25.  24 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดพังงา - 
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

26.  25 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต - - 

27.  26 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดกระบี่ - - 

28.  30 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 

- - 

29.  31 กรกฎาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดตรัง - - 

30.  1 สิงหาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง - - 

31.  2 สิงหาคม 2562 
(08.30 น. – 15.30 น.) 

ศาลากลางจังหวัดสตูล - - 
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ล าดับ วันและเวลา กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

32.  
5 สิงหาคม 2562 

(08.30 น. – 15.30 น.) 
ศาลากลางจังหวัดสงขลา   
และ ศสข.12 (สงขลา) 

- - 

33.  
6 สิงหาคม 2562 

(08.30 น. – 15.30 น.) 
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี - - 

34.  
7 สิงหาคม 2562 

(08.30 น. – 15.30 น.) 
ศาลากลางจังหวัดยะลา - - 

35.  
8 สิงหาคม 2562 

(08.30 น. – 15.30 น.) 
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส - - 

หมายเหต ุ:  *แผนก าหนดการตดิตั้งอปุกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 



การจัดเตรียมความพร้อมในการรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
 

 หน้าที่ 1 

ข้อ 
คุณสมบัติ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(HP ProDesk 400 G5 MT) 

คุณสมบัติ 
เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 

(Fuji Xerox DocuMate 3125 A4 Document Scanner) 

1.  
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  
6 แกนหลัก (6 core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 

เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)  
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

2.  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ

3.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

4.  
เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมหีน่วยความจ าขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไ้ม่น้อยกว่า 25 ppm 

5.  
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

สามารถสแกนเอกสารไดไ้ม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 

6.  
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง 
อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB 

มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

7.  
มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- 

8.  
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
จ านวน 1 หน่วย 

- 

9.  มี Card reader ชนิด Multi in one - 

10.  
มี Interface แบบ USB จ านวน 8 พอร์ต ประกอบด้วย USB 2.0 จ านวน 4 พอร์ต  
และ USB 3.1 Gen1 จ านวน 4 พอร์ต 

- 



การจัดเตรียมความพร้อมในการรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
 

 หน้าที่ 2 

ข้อ 
คุณสมบัติ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(HP ProDesk 400 G5 MT) 

คุณสมบัติ 
เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 

(Fuji Xerox DocuMate 3125 A4 Document Scanner) 

11.  ระบบเสียง High Definition Audio หรือดีกว่า - 

12.  มีล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ จ านวน 1 ชุด - 

13.  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - 

14.  สามารถสรา้ง Quick Restore CDs หรือ DVDs ได้ หรือมีแผ่น Recovery มาจากผูผ้ลิต - 

15.  
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- 

16.  มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ - 

17.  
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- 

18.  มีหน่วยจ่ายพลังงาน (Power Supply) 250 วัตต์ - 

19.  
เป็นชุดผลิตภณัฑ์ทีผ่ลิตจากโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 Family  
หรือ มอก.อนุกรม 9000 โดยแสดงเอกสารการรับรองพร้อมกับผลิตภัณฑร์ุ่นที่เสนอมา 

- 

20.  
เป็นชุดผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับรองมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC  
หรือ มอก.1956-2542 หรือ CE ที่ระบุตรงกับรุ่นท่ีเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานมาแสดง 

- 

21.  
เป็นชุดผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ IEC หรือ CSA  
หรือ มอก.1561-2556 ที่ระบุตรงตามรุ่นที่เสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานมาแสดง 

- 



การจัดเตรียมความพร้อมในการรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
 

 หน้าที่ 3 

ข้อ 
คุณสมบัติ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(HP ProDesk 400 G5 MT) 

คุณสมบัติ 
เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 

(Fuji Xerox DocuMate 3125 A4 Document Scanner) 

22.  
มีโปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์ (Diagnostic for windows) หรือ Hardware Diagnostic  
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นโปรแกรมที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
เดียวกันกับตัวเครื่อง สามารถ download ไดจ้าก website 

- 

23.  
มีโปรแกรม Backup and Recovery ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง  
และสามารถ download ไดจ้าก website ของผู้ผลติ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดเตรียมความพร้อมในการรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
 

 หน้าที่ 4 

จังหวัดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการฯ ดังนี้ 

1) โต๊ะส าหรับจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเครื่องสแกนเนอร์  

2) รางปลั๊กไฟ แบบ 3 ขา จ านวน 4 ช่อง  

3) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสายแลน (Lan Cable) 
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