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บทนํา 

 คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS นี้ได
กําหนดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครื่องพิมพตามลักษณะการใชงานดาน GIS ตาม
คําอธิบายที่ไดอธิบายไวในแตละหัวขอ และสําหรับอุปกรณอื่น ๆ ที่มิไดกลาวถึงสามารถใชตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ประกาศ โดยไดจัดแบงเปน 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงาน GIS 
2. ประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS 
3. ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการพิมพสําหรับงาน GIS 
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ประเภทเครือ่งคอมพวิเตอรแมขายสาํหรบังาน GIS 
 

 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงาน GIS มี 2 ลักษณะ คือ 
1. เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย GIS Web Server และ GIS Application Server 

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการงาน GIS ทั่วไป ในลักษณะของ Web 
Service และ Application Service โดยรองรับเฉพาะขอมูลเวกเตอรเปนหลัก และอาจมี
ชั้นขอมูลภาพประกอบในการเรียกดู 

 2.   เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย GIS Image Web Server และ GIS Data Server 
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการขอมูลภาพ ซึ่งตองการประสิทธิภาพ 
ในการจัดการขอมูลภาพที่มีขนาดใหญ หรือมีปริมาณมาก เชน ภาพถายดาวเทียม แผน
ที่ภาพถายทางอากาศ และยังสามารถรองรับงาน GIS ทั่วไปในลักษณะของ Web 
Service และ Application Service ไดเชนกัน 

 

เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที ่1 (X86 CPU)  

1) เครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Web Server และ GIS Application Server  

ราคา 120,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลกั (4 core) หรือดีกวา สาํหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 
2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอย
กวา 8 MB และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 7,200 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไม
นอยกวา 2 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 
 

2) เครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Image Web Server และ GIS Data Server  

ราคา 320,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลกั (4 core) หรือดีกวา สาํหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 
2.66 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอย
กวา 8 MB และมีความเร็วบัสไมนอยกวา 1,066 MHz 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา 16 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5 
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา  ที่มีความเร็วรอบ

ไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวนไมนอยกวา 
4 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย    
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• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 

เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที ่2 (RISC CPU) 

1) เครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Web Server และ GIS Application Server  
    ราคา 620,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรอื EPIC หรือดีกวา สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏิบตัิการ UNIX โดยเฉพาะ ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 2 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 และ 5  
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
• มีชองสําหรับเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมแบบ PCI-X หรือ PCI-E หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 2 ชอง  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 10,000 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไม
นอยกวา 2 หนวย  

• มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ที่ไมจํากัดจํานวนการเขาใชงานบนเครื่อง

พรอมใชงาน โดยมีลขิสทิธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 
2) เครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย สาํหรบั GIS Image Web Server และ GIS Data Server  

ราคา 670,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ RISC หรือ EPIC หรือดกีวา สําหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแมขาย (Server) ที่ใชงานระบบปฏบิตัิการ UNIX โดยเฉพาะ ทีมี่ความเรว็
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1 GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  
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• CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไม
นอยกวา 4 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
• สนับสนุนการทํางาน Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1 , 5  
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
• มีชองสําหรับเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติมแบบ PCI-X หรือ PCI-E หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 2 ชอง  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรอื SAS หรือดีกวา มีความเร็วรอบไม

ต่ํากวา 10,000 รอบตอนาที (rpm) และมีขนาดความจไุมนอยกวา 450 GB จํานวนไม
นอยกวา 3 หนวย 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบ UNIX ที่ไมจํากัดจํานวนการเขาใชงานบนเครื่อง

พรอมใชงาน โดยมีลขิสทิธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 หนวย 
หมายเหตุ  ราคานี้ไมรวมจอภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเครือ่งคอมพวิเตอรสําหรบังาน GIS 

การจัดทํามาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ได
จัดแบงตามกลุมการใชงาน 3 ลักษณะ คือ 
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1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS ทั่วไป  

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับงาน GIS ที่มีลักษณะการทํางานทั่วไป ไดแก การ
นําเขาขอมูล การตรวจสอบและแกไขขอมูลการสอบถามและคนคืนขอมูล การแสดงผลแผนที่จาก
การสืบคน การทําแผนที่เฉพาะเรื่อง การจัดทํารายงานตาง ๆ รวมทั้งสามารถประมวลผลขอมูล GIS 
ที่เปนขอมูลเวกเตอรและไมมีความซับซอนซึ่งตองการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรมาก 

2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS แบบประมวลผลปกติ  

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับงาน GIS ทั่วไป และสามารถทําการประมวลผลขอมูล 
GIS ทั้งที่เปนขอมูลเวกเตอรและราสเตอร และการประมวลผลที่มีความซับซอนมากขึ้น เชน การ
วิเคราะหโครงขาย (Network analysis) การวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) เปนตน รวมทั้ง
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน GIS แบบประมวลผลเชิงกราฟก 

หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับลักษณะงานเชนเดียวกับงาน GIS แบบประมวลผลปกติ 
และมีความสามารถในการประมวลผลภาพสามมิติ การเฉดสีภาพสามมิติ การทําภาพเคลื่อนไหว
สามมิติ เพื่อรองรับการทํางานในลักษณะ 3D Virtual GIS ที่ตองการความสามารถการแสดงผลเชิง
กราฟกสูงและตองใชการดแสดงผลชนิด RADEON หรือดีกวา 

 
เครื่องคอมพวิเตอร สาํหรบังาน GIS 

1) เครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังาน GIS ทัว่ไป ราคา 28,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz  และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจาํขนาดไมนอยกวา 512 MB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 

500 GB จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 

2) เครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล GIS ปกต ิราคา 31,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.6 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB  

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 

3) เครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล GIS เชงิกราฟก ราคา 33,000 บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.8 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB  
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• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย 
• มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี

ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
• มีอุปกรณอาน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) 
• มี Mouse แบบ Optical mouse จํานวน 1 หนวย 
• มีแปนพิมพ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ สัญลักษณพิเศษบน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• มีระบบปฏิบตัิการที่รองรับการทํางานแบบ 64 bit ติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงาน โดยมี

ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
 
 

เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังาน GIS 

1)  เครือ่งคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรบังาน GIS ทัว่ไป ราคา 21,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเรว็สัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาด
ไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 256 MB  

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 

• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  

• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  
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• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน
และลําโพง 

• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

2)   เครือ่งคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังานประมวลผล GIS ปกต ิราคา 

25,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเรว็สัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาด
ไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB  

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 

• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  

• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  

• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน
และลําโพง 

• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 
3)  เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) สาํหรบังานประมวลผล GIS เชิงกราฟก ราคา 

31,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 1.6 GHz และรองรับหนวยความความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอย
กวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

• มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
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• มีหนวยจดัเกบ็ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย 
• มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว 

• มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย 
• มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
• สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
• มี D-Sub/VGA Port ไมนอยกวา 1 port 
• มีหนวยประมวลผลสําหรับการแสดงภาพมีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB  
• มีแปนพิมพแบบ ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณพิเศษ บน

แปนพิมพแบบถาวรผลิตจากโรงงานผูผลิต 
• มีอุปกรณชี้ตําแหนง แบบ Touch Pad หรือดีกวา  
• มีแบตเตอรี่แบบ Li - ion Battery หรือดีกวา  
• มีระบบเสียงภายในตัวแบบ Stereo พรอมลําโพงภายในตัว พรอมชองตอ ไมโครโฟน

และลําโพง 
• ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
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ประเภทเครือ่งพิมพสาํหรบังาน GIS 

 อุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงาน GIS นอกเหนือจากการใชงานทั่วไปในดานอื่น ๆ 
โดยเฉพาะอุปกรณการแสดงผล ไดแก เครื่องพิมพชนิดตาง ๆ ซ่ึงจําเปนตอการใชงานในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรน้ัน มีหลายลักษณะตามการใชงาน คือ 

1. เครือ่งพมิพเลเซอรสขีนาด A4 
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS เพื่อนําเสนอรายงานขนาด A4 

2. เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึหรือเครือ่งพมิพเลเซอรสขีนาด A3 
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS เพื่อนําเสนอรายงานขนาด A3 

3. เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึขนาด A1 (Plotter) 
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS ขนาดมาตรฐานทั่วไป เทียบเทากับแผนที่

มาตรฐาน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร หรือ ระวางแผนที่ภาพถายสี 1:4,000 กรมพัฒนา
ที่ดิน 

4. เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึขนาด A0 (Plotter) 
ใชสําหรับการพิมพแผนที่ GIS ขนาดใหญ เหมาะกับงานเฉพาะดานที่ตองการพิมพ

แผนที่ใหญกวามาตรฐานระวางแผนที่ทั่วไป 

 
 

อปุกรณคอมพวิเตอรที่เกีย่วของกบัการพิมพสาํหรบังาน GIS 

1)  เครือ่งพมิพชนดิเลเซอรส ีแบบ Network ขนาด A4 ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 



คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS 
 

404

• มีความละเอยีดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x  600 dpi  
• มีความเรว็ในการพิมพสไีมนอยกวา 20 หนาตอนาที และมีความเร็วในการพิมพขาวดํา 

ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที  
• มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  
• มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 

Base TX  
• สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Customer โดยถาดใสกระดาษไมนอย

กวา 250 แผน  
 

2)  เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึ ขนาด A3 ราคา 13,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

• มีความละเอยีดในการพิมพสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x  1,200 dpi 
• เครื่องพิมพทีมี่ความเรว็ในการพิมพภาพสี ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที  (A4)  
• มีหนวยความจําไมนอยกวา 32 MB  
• มี Interface เปนแบบ USB 2.0  
• สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A3, A4 และ Legal ได โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย

กวา 250 แผน  
3)  เครือ่งพมิพชนดิเลเซอรส ีแบบ Network ขนาด A3 ราคา 160,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
• มีความละเอยีดในการพิมพสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi 
• มีความเรว็ในการพิมพภาพสี และขาว/ดํา ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (A3) 
• มีความเรว็ในการพิมพภาพสี และขาว/ดํา ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (A4) 
• มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512 MB 
• มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x 

Ethernet 10/100 Base TX 
• สามารถใชไดกับ A3 A4 และ Letter และ Legal และ Customer โดยถาดใสกระดาษ

ไมนอยกวา 500 แผน 
• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 

 

4)  พลอตเตอร (Plotter) ส ีขนาด A1 ราคา 155,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
• ความละเอยีดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400  x 1200 dpi  
• สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถกูตองและสมบูรณ  
• มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB  
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• สามารถเชือ่มตอกับเครื่องคอมพวิเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB  
• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 
• สามารถพิมพบนกระดาษทีมี่ความกวางไมนอยกวา 24 นิ้ว และสามารถเขยีนเสนขนาด

ความกวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว 
• สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด

กระดาษไดเอง  
• มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรบันํ้าหนักเครื่องพิมพได  

 
5)  พลอตเตอร (Plotter) ส ีขนาด A0 ราคา 265,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
• ความละเอยีดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400  x 1200 dpi  
• สามารถพิมพภาษาไทยและภาพกราฟกไดอยางถกูตองและสมบูรณ  
• มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
• มีหนวยความจําฮารดดสิก ขนาดไมนอยกวา 40 GB  
• สามารถเชือ่มตอกับเครื่องคอมพวิเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB  
• สามารถเชือ่มตอเปน Network Printer ไดโดยม ีPort แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 
• สามารถพิมพบนกระดาษทีมี่ความกวางไมนอยกวา 42 นิ้ว และสามารถเขยีนเสนขนาด

ความ-กวางไดตั้งแต 0.002 นิ้ว 
• สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี่ และสามารถตัด

กระดาษไดเอง  
• มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรบันํ้าหนักเครื่องพิมพได  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 คูมอื
เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
ซอฟตแวรสาํหรบังานระบบสารสนเทศ
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1. ความเขาใจในการใชคูมือ 

 คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานซอฟตแวรสําหรับงาน GIS ไดออกแบบตาม
ลักษณะการใชงานของผูใชระบบภูมิสารสนเทศ GIS เพื่อใหไดชุดซอฟตแวรที่สามารถทํางานได
ตามวัตถุประสงคของการใชงาน สามารถจัดระบบซอฟตแวรงาน GIS ไดทั้งหมด 5 ระบบงาน คือ 

1.1 ซอฟตแวรงาน GIS แบบผูชม ซอฟตแวรชนิดน้ีผูใชสามารถเลือกและดาวนโหลดได
จากเว็บไซตตาง ๆ ทั้งที่เปนการใหบริการจาก ซอฟตแวรธุรกิจ หรือซอฟตแวรฟรี (freeware) หรือ
ซอฟตแวรรหัสเปด และมีความสามารถที่แตกตางกันไป ที่สําคัญไมมีคาใชจายในการนํามาใชงาน 

1.2 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ทั่วไป เพื่อจัดเตรียมขอมูลเขาสูระบบภูมิสารสนเทศ 
หมายถึง การใชงานที่เกี่ยวของกับการนําเขา การปรับปรุงแกไขขอมูลจัดเตรียมขอมูลเชิงตําแหนง
ทั้งชนิดราสเตอรและเวกเตอร ขอมูลอรรถาธิบาย รวมทั้งการเรียกดู สืบคน คนคืน และสนับสนุน
การใชชุดคําสั่ง SQL  
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1.3 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่ หมายถึง การใชงานที่มีการวิเคราะห
ประมวลผลขอมูลเพื่อสังเคราะหชั้นขอมูลขึ้นใหม จากการวิเคราะหเชิงพื้นที่ เชน การสังเคราะหชั้น
ขอมูลแบบทับซอน (polygon overlay) การสรางความสัมพันธขอมูลเชิงกราฟก (topology) ได 

1.4 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงโครงขาย หมายถึง การใชงานที่ตองการ
วิเคราะหขอมูลโครงขายเชิงเสน เพื่อสรางคําตอบตามที่ตองการ เปนการใชงานเชิงวิเคราะหดาน
การขนสงของโครงขายถนน 

1.5 ซอฟตแวรระบบงาน GIS ประมวลผล 3 มิติ หมายถึง การใชงานที่ตองการวิเคราะห
เชิงภูมิประเทศ (terrain analysis) ได 

 

2. การจดักลุมคณุลักษณะการทาํงานทางดาน GIS 

คุณลักษณะการทํางานของซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศสามารถจะมีฟงกชั่นการใชงานที่
เหมาะสมกับแตละระบบงาน ดังน้ัน จึงตองทําความเขาใจถึงการจัดกลุมคุณสมบัติการใชงานพึง
ประสงคของการใชงาน ซึ่งสามารถแบงออกเปนกลุมหลักได 6 กลุม เพื่อใหงายตอการจัดทํา
คุณลักษณะของระบบงาน GIS ที่ตองการใชงาน คือ 

1. คุณสมบัติพื้นฐาน 
2. คุณสมบัติการนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล 
3. คุณสมบัติการสืบคนคืนขอมูล 
4. คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
5. คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงโครงขาย 
6. คุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิประเทศ 

จากประเภทของระบบงาน GIS และประเภทกลุมฟงกชั่นการใชงาน สามารถระบุความตองการ
คุณสมบัติการทํางานของแตละระบบงาน GIS ได ดังตารางที่ 1 ดังน้ี 

 

 

 

 

ตารางที ่1 แสดงคุณสมบตัิพึงประสงคของซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศแตละระบบงาน 
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คณุสมบตั ิ

พื้นฐาน นําเขา 
ปรบัปรงุ 
แกไข
ขอมลู 

สบืคน
คนื

ขอมลู 

วเิคราะห
ขอมลู 

เชิงพืน้ที ่

วเิคราะห
ขอมลู

โครงขาย
เชิงเสน

วเิคราะห
ขอมลู 

เชิงภมู-ิ
ประเทศ

1. ระบบงาน GIS แบบผูชม * - - - - - - 

2. ระบบงาน GIS ทัว่ไป X X X - - - 

3. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชงิพืน้ที ่ X X X X - - 

4. ระบบงาน GIS ประมวลผลโครงขายเชงิ
เสน X X X - X - 

5. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชงิภมูปิระเทศ X X X X - X 

 * คุณสมบัติจะขึ้นอยูแตละผูใหบริการ จึงจะไมกลาวในที่น้ี 
 

3. เกณฑราคากลางและรายละเอยีดคณุสมบตักิารทาํงานแบบตางๆ 

การกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติการทํางานแบบตางๆ จากตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ระบบงาน GIS ทั่วไป จะเห็นวาเปนคุณสมบัติสําหรับระบบงานที่ 3-5 ซึ่งประกอบ ดวย (1) คุณสมบัติ
พื้นฐาน (2) การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล และ (3) คุณสมบัติการสืบคนคืนขอมูล ดังน้ัน จึงจะ
กําหนดรายละเอียดรวมกันเปน 1 หัวขอ และคุณสมบัติเฉพาะดานจึงกําหนดแยกไดตามตารางที่ 1 
รวมทั้งหมด 4 หัวขอ โดยที่มีความสอดคลองกับความสามารถซอฟตแวร ทําใหสามารถกําหนด
เกณฑราคากลางได ดังน้ี 

 
3.1 รายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐาน การนําเขา ปรับปรุง แกไขขอมูล การสืบคนคืนขอมูล  

ราคา 185,000 บาท 
1) โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย 
2) สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร และ เวกเตอรที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย

อัตโนมัติ 
3) สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบ

ราสเตอร และเวกเตอรได 
4) มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ โดยมีฟงกชั่นพื้นฐานไม

นอยกวาดังน้ี คือ  Navigator Windows 
5) มีเครื่องมือในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก สามารถยอ (zoom out) ขยาย 

(zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Screen) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราสวนหรือ
ผูใชกําหนดได 
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6) สามารถสรางเสนกริดบอกคาพิกัดสําหรับระบบพิกัดภูมิศาสตร และระบบพิกัด UTM  
แบบอัตโนมัติได 

7) มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ ซ่ึงสามารถเลือกใชและแกไขปรับปรุง ตกแตง
สัญลักษณตาง ๆ เชน Point, Line, Polygon 

8) สามารถสรางสัญลักษณ (Symbol) ทั้งแบบเวกเตอรและราสเตอรได 
9) สามารถเขียนปายชื่อ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จาก

หลายๆ Field ประกอบกัน 
10) สามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทับซอนกันไดโดย

อัตโนมัติ 
11) มีเครื่องมือ Label manager  อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถจัดการการเขียน

ปายชื่อในการกําหนดรูปแบบ สี หรือขนาด ของทุกชั้นขอมูลได 
12) สามารถกําหนดความโปรงแสง ความเขม และความสวางใหกับปายชื่อ (Label) ได 
13) มีเครื่องมือชวยสรางหนากากครอบตัวอักษรที่สามารถเลือกใชรูปทรงแบบตางๆ และ

ลวดลายพื้นหลังแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลตัวอักษรไมแสดงซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นที่
ที่มีอยูทําใหสามารถอานขอมูลตัวอักษรนั้นไดงายขึ้น 

14) สามารถเรียกแสดงผลการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ ไดหลายรูปแบบ เชน 
แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอ
ภาพและเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอื่น ๆ รวมถึง URL Address 
ของเว็บไซต 

15) สามารถเชื่อมตอขอมูลที่มีใหบริการอยูบนระบบ Internet หรือ Intranet ไดโดยตรง 
16) สามารถแปลงขอมูลจากรูปแบบดังตอไปน้ี AutoCAD DXF Files (.dxf),  ArcView 

Shape Files (.shp), Microstation DGN Files (.dgn), ERDAS Image Files 
(.img), MrSID Files (.sid), TIFF Files (.tif), BMP Files (.bmp), JPEG Images 
(.jpg) เปนตน เขาสูระบบได 

17) สามารถนําเขาขอมูลคาพิกัดทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะเปน Text File ได 
18) สามารถนําเขาขอมูล GPS มาแสดงผลบนแผนที่ได 
19) สามารถเชื่อมโยงขอมูลแผนที่กับฐานขอมูลภายนอกได 
20) สามารถเรียกดูขอมูลแผนที่ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบตามมาตรฐานของ Open 

Geospatial Consortium (OGC) ได 
21) มีเครื่องมือในการวัดระยะทาง คํานวณพื้นที่ และคํานวณคาพิกัด ตามหนวยการวัดที่

ผูใชกําหนด 
22) สามารถคํานวณระยะทางจากจุดหน่ึงไปยังจุดรอบขางที่อยูคนละชั้นขอมูลกันได 
23) มีเครื่องมือสําหรับสรางจุด (Point) เสน (Line) และรูปปด (Polygon) 
24) มีเครื่องมือสําหรับการสรางขอมูลแผนที่ประเภทเสน (Line) เสนตอเนื่อง (Polyline) 

โดยสามารถกําหนดมุม หรือระยะหางจากขอมูล 
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25) มีฟงกชั่นชวยสรางขอมูลกราฟกไมนอยกวา ดังน้ี การกําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก 
การขนาน Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 

26) มีฟงกชั่นชวยแกไขขอมูลกราฟฟกไมนอยกวา ดังน้ี  Select, Move, Rotate, 
Delete, Copy, Paste, Split, Redo, Undo และ Vertex editing (add, delete, 
move) 

27) สามารถจัดเก็บรูปแบบการปรับขอมูลที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ
พิกัดได ทั้งขอมูลภาพ (Image) และขอมูลเวกเตอร  เพื่อเรียกใชงานซ้ํา 

28) สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลเปนภาพราสเตอรที่มีคาพิกัดอางอิงทาง
ภูมิศาสตร เพื่อนํากลับมางานภายหลังได 

29) สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ขณะแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน Enhanced  Meta 
File (*.EMF), Windows Bitmap (*.BMP), Tagged Image File Format (*.TIF) และ 
JPEG (*.JPG) เปนตน 

30) สามารถสงออกขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบ MS Access (*.mdb)  หรือ dBase 
(*.dbf) หรือ Text File ได  

31) มีชุดเครื่องมือที่ชวยเพิ่มเติมคาพิกัดของขอมูลจุดลงในขอมูลเชิงบรรยายโดย
อัตโนมัติ 

32) สามารถโยงยึดภาพ (Image) ที่ไมมีระบบพิกัดใหมีระบบพิกัดเขากับขอมูลแผนที่ที่มี
ระบบพิกัดได 

33) สามารถทําการปรับขอมูลเวกเตอรที่ไมมีคาพิกัดใหมีคาพิกัดไดโดยอางอิงกับขอมูล
อื่นที่มีพิกัดแลว  

34) สามารถทําการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลได 
35) สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Mapping) ไดในหลากหลาย

รูปแบบดังตอไปน้ี Single Symbol, Unique Value/Unique Value-many fields, 
Ranges, Graduated Symbols, Constant Graduated Symbols, Dot Density, 
Bar Chart, Pie Chart และ Multiple Attribute เปนอยางนอย 

36) สามารถเรียกดูคูมือประกอบการใชงาน (Help) จากโปรแกรมไดโดยตรง 
37) มีเครื่องมือที่ใชในการจัดการ Map Layout เชน North Arrow, Scale bar, Grid, 

Legend, Image, Text เปนตน 
38) การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน

ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป  
 

3.2 รายละเอียดคุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ ราคา 185,000 บาท 
1) สามารถคํานวณแบบประมาณการในชวง (interpolation) เชน วิธี Inverse 

Distance Weighted (IDW) หรือวิธี Spline หรือวิธี kriging ได 
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2) สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการใชขอมูลในชั้นอื่นไปทําการลบขอมูลใน
ชั้นที่ตองการได   

3) มีชุดเครื่องมือที่สรางขอมูลชุดใหมที่เกิดจากการรวมกันของขอมูลที่มีสวนซอนทับ
กันของขอมูลเดิมที่มีอยู 

4) สามารถตัดขอมูลที่ตองการโดยใชคาขอบเขตขอมูลจากชั้นขอมูลอื่นได 
5) สามารถสรางขอมูลชุดใหมที่ไดจากการซอนทับขอมูล 2 ชั้นขอมูล โดยขอมูลที่

สรางขึ้นใหมเกิดจากขอมูลที่ไมมีสวนซอนทับกัน 
6) มีเครื่องมือสําหรับสรางขอมูลแสดงความหนาแนนโดยอาศัยขอมูลตัวอยางหรือที่ทํา

การสุมเอาไว 
7) มีคําสั่งสําหรับการคํานวณแบบคณิตศาสตรใหกับขอมูลเชิงพื้นที่แบบราสเตอร 

(Raster calculator) 
8) มีเครื่องมือในการสราง Buffer 

 
3.3 รายละเอียดคุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงโครงขาย ราคา 185,000 บาท 

1) มีเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อคํานวณหาระยะทางที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่
ตองการได  

2) สามารถวิเคราะหหาเสนทางที่สั้นที่สุดในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สนใจ 
โดยใชขอมูลจากจุด และกําหนดประเภทของสิ่งที่สนใจและระยะทางที่ตองการได 

3) สามารถหา Distribution path ที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดศูนยกลาง หรือ เปาหมายที่
กําหนดได 

4) สามารถหาทิศทางเสนโครงขาย โดยใชขอมูลจากตาราง Attribute เพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลทิศทางจราจร ไดทั้งทิศทางเดียว, ทิศทางไปกลับ และทิศทางหาม
ผาน โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขการวิเคราะหได 

5) สามารถกําหนดบริเวณหามผานได 

6) สามารถวิเคราะหหาขอมูลในขอบเขตพื้นที่ที่ตองการ โดยใชขอมูลจากจุด และกําหนด
ระยะทางที่ตองการได 

7) สามารถใชคําสั่งวิเคราะหหาพื้นที่การใหบริการและพื้นที่ที่สนใจโดยรอบจุดหรือ
ศูนยบริการที่สามารถใหบริการไดภายในเวลาที่กําหนด โดยการกําหนดจุดศูนยกลาง
ของชุดขอมูลจากจุดยอดและดานประกอบได 

8) สามารถสรางระบบการวัด และอางอิงตามแนวความยาวของขอมูลเสนได (Linear 
Reference) 
 

3.4 รายละเอียดคุณสมบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิประเทศ ราคา 220,000 บาท 

1) มีเครื่องมือในการจัดการการแสดงผลในรูปแบบสามมิติ เชน Zoom In, Zoom Out, 
Orbit และ Pan เปนตน 
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2) สามารถเลือก (Select) ขอมูลแบบสามมิติและดูขอมูล Attribute ได 
3) สามารถแสดงผลขอมูลเวกเตอรเชิงสามมิติในรูปแบบสามมิติได 
4) สามารถแสดงผลขอมูลราสเตอรรวมกับแบบจําลองคาระดับเชิงเลข (DEM) ในรูปแบบ

สามมิติได 
5) สามารถสรางเสนทางการแสดงผลขอมูลสามมิติแบบเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติได โดย

สามารถกําหนดใชเสนคาความสูง ความเร็วและวิธีการแสดงผลที่ตองการได และ
สามารถแสดงผลซ้ําโดยอัตโนมัติได 

6) สามารถสรางพื้นผิวโครงขายสามเหลี่ยม และจําลองเปนภาพ 3 มิติได 
7) สามารถสรางชุดขอมูลสามมิติจากขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถเลือกคาจาก

ตารางขอมูลอรรถาธิบายได 
8) สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) จากโครงขายสามเหลี่ยม (TIN) ได  
9) สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) จากเสน (Line) ได 
10) สามารถสรางแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) จากเสนกับจุด (Line, Point) ได 
11) มีชุดเครื่องมือสําหรับสรางเสนชั้นความสูง (Contour) และความลาดชัน (Slope) ทิศ

ทางการเอียงตัว (aspect maps) และ Hill shade หรือ View shade หรือลักษณะ
อื่นๆที่ใกลเคียงกันของลักษณะทางภูมิศาสตรได 
 

4.  เกณฑราคากลางซอฟตแวร GIS ตามประเภทระบบงาน  

การจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาซอฟตแวร GIS ใหดําเนินการจัดหาตามประเภทระบบงานที่
ตองการใชงาน แลวจึงใชขอกําหนดคุณสมบัติตามตารางที่ 1 ดังรายละเอียดหัวขอ 3 พรอมเกณฑ
ราคากลาง ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 2 

 

 

ตารางที ่2 เกณฑราคากลางซอฟตแวรตามประเภทระบบงาน 

 

ประเภทระบบงาน GIS 

เกณฑราคากลางตามหัวขอ (บาท) 
เกณฑราคากลาง
ระบบงาน GIS 

(บาท) 

185,000 185,000 185,000220,000
ใชขอกาํหนดรายละเอยีด

3.1 3.2 3.3 3.4 

1 ทั่วไป X - - - 185,000 

2 ประมวลผลเชิงพื้นที่ X X - - 370,000 

3 
ประมวลผลโครงขายเชิง
เสน X - X - 370,000 
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4 ประมวลผลเชิงภูมิประเทศ X X - X 590,000 

5 ระบบรวมงานทั้งหมด X X X X 775,000 

 
หมายเหต ุระบบงานที ่5 เปนระบบงานรวมทัง้หมด ประกอบดวยคณุลกัษณะขอกาํหนดรายละเอยีด 
3.1 ถงึ 3.4 หมายถึง ราคาจะเทากบัผลรวมราคา 3.1 ถงึ 3.4 
 

5. วธิกีารใชงานคูมือสาํหรบัจดัหาซอฟตแวร GIS ตามระบบงาน 

 ผูใชตองทราบความตองการในการใชงานระบบ GIS กอนวาตองการระบบงานใด กลาว คอื 
1. ระบบงาน GIS ทั่วไป 
2. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่ 
3. ระบบงาน GIS ประมวลผมโครงขายเชิงเสน 
4. ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงภูมิประเทศ 
5. ระบบงาน GIS รวมทั้งหมด 
ซ่ึงแตละประเภทจะประกอบดวยคุณสมบัติการทํางานตามตารางที่ 2 ฉะนั้น ระบบงานแตละ

ประเภทในการจัดหาจึงมีลักษณะอางอิงตามการใชงานเปนหลัก มิใชอางอิงตามผลิตภัณฑโดย
จะตองตรงกับการใชงานตามคุณสมบัติที่ระบุไว  

ดังน้ัน การกําหนดคุณลักษณะซอฟตแวรตามระบบงานและเกณฑราคากลาง ผูใชตองดูจาก
ตารางที่ 2 แลวจึงใชคุณลักษณะซอฟตแวรจากหัวขอ 3 (รายละเอียดคุณสมบัติการทํางานตางๆ 
3.1-3.4) 
 
6.  เกณฑราคากลางและคุณสมบัติของระบบการใชงาน GIS ผานระบบเครือขาย  

หมายถึง การใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชบริการไมตองมีซอฟตแวรติดตั้ง สามารถเรียกใชงานผานเว็บบราวเซอรจากเครื่องแมขาย โดย
ตองอาศัยซอฟตแวรบริหารจัดการแบงการใชงานได 2 ประเภท คือ 

- คุณสมบัติสําหรับการบริหารจัดการและใหบริการแผนที่ภาพถายบนระบบ
เครือขาย 

- คุณสมบัติสําหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือขาย (GIS Web Server) 

 
6.1 คุณสมบัติสําหรับการบริหารจัดการและใหบริการแผนที่ภาพถายบนระบบเครือขาย 

(Image Web Server) ราคา 850,000 บาท 

ซอฟตแวรน้ีมีคุณลักษณะเฉพาะดานในการบริหารจัดการขอมูลภาพ ไมวาจะเปน
ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม แผนที่ภาพถาย ที่มีปริมาณมาก และสามารถใหบริการผาน
ระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดานการสืบคน และความเร็วในการสงขอมูลภาพ ซึ่ง
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ตองอาศัยกรรมวิธีแบบสตีมม่ิง (Streaming) และมีอัลกอริธึมสําหรับการจัดการขอมูลภาพขนาด
ใหญไดอยางดี รวมทั้งสามารถเรียกขอมูลเวกเตอรขึ้นซอนทับได  

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร 
ใหคิดไดเฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น 

 
คุณลักษณะระบบซอฟตแวร Image Web Server 

1) โปรแกรมใชงานไดบนระบบปฏิบัติการตามที่หนวยงานกําหนด และมีลิขสิทธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย 

2) สามารถใหบริการแผนที่ภาพ ผานโปรโตคอล ตามมาตรฐาน OGC WMS 
3) สนับสนุนการทํางานแบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถทํางานบนโปรแกรมบราวเซอร

มาตรฐานที่มีใชอยูทั่วไปในปจจุบัน 
4) สามารถรองรับการใหบริการจากเครื่องแมขายแผนที่อื่นๆ ที่ใหบริการแผนที่ผาน

เครือขาย  ทั้งขอมูลแผนที่ เวกเตอร และ ราสเตอร  ในรูปแบบโปรโตคอลตางๆ  
เชน  OGC WMS, XML เปนตน 

5) สนับสนุนการทํางานในรูปแบบของการสงผานขอมูลแบบบีบอัดเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

6) สนับสนุนการอานขอมูลภาพแบบบีบอัด ในรูปแบบ Wavelet-based compression 
เชน JPEG2000 เปนตน 

7) สามารถเขียนขอมูลและสงออกผานเครือขายในรูปแบบตางๆ เชน JPEG , PNG , 
JPEG2000 เปนตน 

8) สนับสนุนการอานการซอนทับขอมูลที่มีระบบพิกัดตางกันโดยอัตโนมัติ 
9) มีระบบรักษาความปลอดภัยในการกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง ขอมูลภาพแตละภาพ

ได 
10) สามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในลักษณะของการกําหนดพื้นที่ ตามสิทธ์ิใน

การเขาถึงขอมูลของแตละผูใช 
11) สามารถกําหนดความละเอียดของขอมูลภาพที่สงออก ตามสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล

ของแตละผูใช 
12) มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
13) การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน

ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป 
 

6.2  คุณสมบัติสําหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือขาย (GIS Web Server) ราคา ราคา 
1,750,000 บาท 

เปนชุดซอฟตแวรสําหรับการใหบริการภูมิสารสนเทศบนเครือขายอินทราเน็ตและ
อินเทอรเน็ต ที่เรียกวา “GIS Engine” พรอมเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่เรียกวา 
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“Development Tool Kit” และมีความสามารถในการบริหารจัดการฐานขอมูลเชิงตําแหนง 
(Spatial Data Base Management) ดวย โดยไมรวมคาใชจายซอฟตแวรฐานขอมูล 

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร 
ใหคิดไดเฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น 

คุณลักษณะซอฟตแวรระบบ GIS Web Server 
คุณลักษณะทั่วไป 

1) สนับสนุนการทํางานแบบ Web-based 
2) สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโครงรางการพัฒนาโปรแกรมภาษา JAVA, 

.NET หรืออื่นๆ 
3) รองรับการทํางานรวมหนวยประมวลผลแบบ Multi Core อยางนอย 2 หนวย 

(Core) 
4) สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อใหการบริการบนอุปกรณสื่อสารแบบไร

สาย 
ประเภทขอมูลที่รองรับ 

1) ขอมูลเวคเตอร : สามารถนําเขา (Import) ในรูปแบบ OpenGIS GML (*.gml) เปน
อยางนอย 

2) ขอมูลราสเตอร : สามารถนําเขา (Import) ในรูปแบบ  GeoTIFF File (*.tif) เปน
อยางนอย 

ความสามารถในการรองรับ และใหบริการขอมูลแผนที่ผานเครือขายแบบ GIS Web 
Services 

1) สนับสนุนการรับขอมูลที่สงออกในมาตรฐาน OGC WMS WFS 
2) สนับสนุนการใหบริการขอมูลในรูปแบบมาตรฐาน OGC WMS WFS 
3) สนับสนุนการใหบริการขอมูลเพื่อซอนทับกับระบบที่ใหบริการแผนที่ผานเครือขาย 

(GeoWeb Applications) ตางๆ เชน Google Maps , Virtual Earth , Open 
Layers เปนตน 

ความสามารถในการติดตอฐานขอมูล 
1) รองรับการติดตอระบบฐานขอมูลเชน Oracle , MS SQL, หรืออื่นๆ 
2) รองรับการจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ไวในระบบฐานขอมูลตางๆ 

ความสามารถในการควบคุม แสดง และคนหาขอมูลแผนที ่
1) มีเครื่องมือในการควบคุมแผนที่ตาง ๆ ไดแก Zoom, Pan, Select เปนตน 
2) มีเครื่องมือในการวัดตาง ๆ ไดแก การวัดระยะทาง การวัดพื้นที่ เปนตน 
3) มีเครื่องมือในการจัดการเปดปดชั้นขอมูลแผนที่ 
4) สามารถคนหาขอมูลแบบเชิงพื้นที่ (Spatial Query) 
5) สนับสนุนการคนหาขอมูลอรรถาธิบายดวยคําสั่งภาษา SQL 
6) สนับสนุนการสรางแผนที่ภาพรวม (Overview Map) 
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7) สนับสนุนการสราง Thematic Map ในลักษณะตางๆ เชน แบบพื้นที่รูปปดตาม
ชวงๆ ขอมูลตางๆ (Classified by Region) แบบ Pie chart หรือ กราฟแทง เปนตน 

ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลแบบตางๆ 
1) มีเครื่องมือวิเคราะหเชิงพื้นที่ตางๆ ไดแก Union , Intersect, Buffer เปนตน 
2) มีเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเชิงเครือขาย (Network Analysis) ตางๆ ไดแก 

วิเคราะหเสนทางที่ มีประสิทธิภาพ วิเคราะหพื้นที่การใหบริการของจุดตางๆ 
วิเคราะหการขนสงผานพื้นที่จุดตางๆ 

ความสามารถในการแกไขขอมูลแผนที่ 
1) สนับสนุนการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่ผานทางโปรแกรมประยุกตแบบเครือขาย 

(Online editing) 
2) สนับสนุนการแกไขขอมูลเชิงพื้นที่พรอมๆกันหลายคนได (Multiple users editing) 

 
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

1) มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
2) การรับประกันการ Upgrade Software ตามผูผลิตและดูแลรักษาตามการใชงาน

ปกติ เปนระยะเวลา 1 ป 
 

7. การประเมินคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับผูใชบนระบบเครือขาย 

คือ การประเมินคาใชจายการะพัฒนาโปรแกรมสวนติดตอผูใชงานผานระบบเครือขาย โดย
จะเปนการพัฒนาที่ตองดําเนินการบนระบบ GIS บนเครือขาย ซ่ึงไดกําหนดแนวทางการประเมิน
คาใชจายไว หากมีรายการนอกเหนือจากที่กําหนดไว ซ่ึงเปนการกําหนดไวในลักษณะขั้นต่ําที่พึง
ประสงคของแตละระดับการใชงาน ผูใชสามารถทําการประเมินตามแนวทางที่ใหไวเพื่อใชในการ
กําหนดประเมินคาใชจายตอไป 

กรณีที่ใชระบบซอฟตแวรที่เปนรหัสเปดจะไมมีการคิดคาใชจายของซอฟตแวร ใหคิดได
เฉพาะคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทานั้น 

 7.1 เกณฑการประเมนิคาใชจายการพฒันาโปรแกรมสวนตดิตอผูใชระบบ GIS บนระบบ
เครือขาย 

การพัฒนาสวนการติดตอผูใชจัดแบง 5 ระดับ เรียงลําดับจากงายไปยาก ดังน้ี 
ระดบัที ่1 สวนการใชงานทั่วไปสําหรับการแสดงผล (ความตองการขั้นต่ํา) 
ระดบัที ่2  สวนการใชงานทั่วไปสําหรับการเพิ่มขอมูลแบบงาย 
ระดับที่ 3  สวนการเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไขขอมูลอรรถาธิบาย ที่ตองมีการพัฒนา

รูปแบบการนําเขา ปรับปรุง แกไข กับฐานขอมูล (Database) ผานระบบ
เครือขาย 

ระดับที่ 4  สวนการเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไขขอมูลเชิงตําแหนง ที่ตองมีการพัฒนา
รู ป แ บ บ ก า ร นํ า เ ข า  
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ปรับปรุง แกไข กับฐานขอมูลเชิงตําแหนง (Spatial Database) ผานระบบ
เครือขาย 

ระดับที่ 5  สวนการวิเคราะหโครงขายเชิงเสนสําหรับการใหบริการดานการจราจร
ข น ส ง  (Logistic)  
ผานระบบเครือขาย 

7.2 การใชเกณฑราคากลาง 

การพัฒนาสวนติดตอผูใชในระดับที่ 1 เปนความตองพื้นฐานที่พึงมีทั่วไปในการเรียกใช
งานผานระบบเครือขาย ซึ่งเปนการสรางสวนติดตอผูใชบนหนาเว็บตามความตองการผูใช สําหรับ
สวนอื่น ผูใชสามารถพิจารณาเลือกตามความตองการ และหากไมมีรายการที่ตองการพัฒนา
ปรากฏในเอกสารนี้ ผูใชสามารถประเมินคาใชจายตามแนวทางที่จะกลาวตอไปเองได 

7.3 การประเมินคาใชจายการพัฒนาสวนติดตอผูใช 

แนวคิดการประเมินคาใชจายการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบภูมิสารสนเทศบน
ระบบเครือขายนั้น เนื่องจากมีปจจัยดานระยะเวลาในการพัฒนา และปจจัยอื่นๆ เกี่ยวของ จึงเห็นควร
ใหใชวิธีการกําหนดเปนตัวคูณเพื่อปรับระยะเวลา คือ ตัวคูณสําหรับปจจัย การทดสอบ การปรับปรุง 
และแกไข ตามระดับความงาย-ยาก รวมทั้งตัวคูณสําหรับปจจัยการดําเนินงานในสวน การเก็บ
ขอมูลความตองการเพื่อใชในการออกแบบ รวมถึงการติดตอประสานงานตาง ๆ ทั้งน้ี ปจจัยการ
ประมาณการคาใชจายสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

1. เวลาที่ใชในการพัฒนาแตละระดับ (M) ดังแสดงในตารางดานลางน้ี 
2. คาใชจายการพัฒนาคิดเปน Man-Day (C) โดยใชฐานการคํานวณจากอัตราเงินเดือน

โปรแกรมเมอร โดยกําหนดอัตราเงินเดือนโปรแกรมเมอรที่มีความสามารถระดับกลาง 
ในการพัฒนาที่ 30,000 บาท ทั้งน้ี คิดเปนคาใชจายตอวัน = 30,000/20 = 1,500 บาท 

2. ตัวคูณปรับเวลาสําหรับการทดสอบ แกไข ปรับปรุง (K) โดยพิจารณาถึงความระดับ
ความงาย-ยากในแตละระดับ และลักษณะของการใชงานโดยอางอิงกับความสามารถ
ของโปรแกรมเมอรในระดับอัตราเงินเดือน 30,000 บาท และความเขาใจในเนื้องาน
แตละกลุม ซ่ึงไดกําหนดตัวคูณไว ดังน้ี  

ระดับที่ 1 = 2.5  
ระดับที่ 2 = 3 
ระดับที่ 3 = 4.5 
ระดับที่ 4 = 5 
ระดับที่ 5 = 6 

3. ตัวคูณปรับคาใชจายรวม สําหรับการดําเนินการตาง ๆ (O) ไดแก การติดตอประสานงาน 
การสํารวจความตองการ การออกแบบพัฒนา การติดตั้งและการทดสอบ การจัดทํา
เอกสาร และอื่นๆ โดยกําหนดตัวคูณไว เทากับ 1.8 

4. ในการคํานวณคาใชจายสามารถคํานวณไดจากปจจัยทั้ง 4 คูณกัน คือ  



คูมือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และซอฟตแวรสําหรับงาน GIS 
 

545

 Man-Day Cost = KMOC  

7.4 คาใชจายการพัฒนา 

จากการคิดประเมินที่ระบุไวขางตน ในการพัฒนาแตละระดับจะไดวา คาใชจายตอวันใน
การดําเนินการ (KMO) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที ่3 คาใชจายตอวันในการดําเนินการ (KMO) 

 

ระดบัความงายไปยาก (KMO) บาท  

Level 1 6,750 

Level 2 8,100 

Level 3 12,150 

Level 4 13,500 

Level 5 16,200 

 

7.5 รายการพัฒนา 

รายการตอไปนี้เปนรายการบางสวนที่มักพบโดยทั่วไปในการพัฒนาสวนติดตอผูใชเพื่อ
การใชงานระบบ GIS ผานระบบเครือขาย ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที ่4 รายการในการพัฒนาสวนติดตอผูใชเพื่อการใชงานระบบ GIS ผานระบบเครือขาย 

ที ่ รายการ รายละเอยีด 

1 Map Engine :  

   Map Control ตางๆ  เชน  
Zoom Pan  

1) เครื่องมือ เลื่อนภาพ (Pan) 

 2) เครื่องมือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom In/Out) ณ จุดที่กําหนดบน
แผนที่ 

  3) เครื่องมือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom In/Out) แบบอัตโนมัติ (เมื่อกด
ปุมเครื่องมือ) 

  4) เครื่องมือ แสดงภาพเต็มแผนที่ (Zoom to full extend) 
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ที ่ รายการ รายละเอยีด 

   Layer Control เครื่องมือวาดภาพแผนที่ โดยผูใชงานสามารถ แสดง หรือไมแสดง
ชั้นขอมูลได แต 
ไมสามารถเปลี่ยนสัญลักษณของขั้นขอมูล และเปลี่ยนลําดบัการ
แสดงขอมูล (วาดกอน หรือหลัง) ได 

   PopUp Information การแสดงขอมูลรายละเอียด (Attribute) ของขอมูลแผนที่ที่เลือก
เปนตารางขอมูล ซึ่งแสดงชื่อคอลัมนและขอมูล ตามชื่อฟลดและ
ขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูล 

   วัดระยะทาง 1) ผูใชงานกําหนดจุดตนทาง และปลายทาง ซึ่งสามารถกําหนดจุด
(vertex) ระหวางทางไดโดยไมจํากัดจํานวน 

  2) สามารถวัดระยะทางไดเฉพาะในหนาจอแผนที่เดียวเทาน้ัน ไม
สามารถ เลื่อนภาพ (Pan) หรือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom In/Out) 
ในขณะที่ใชเครื่องมือวัดระยะทางได 

  3) หนวยของระยะทางที่วัดได จะเปนไปตามขอกําหนดที่ตกลงไว
กอน (ผูใชงานไมสามารถเปลี่ยนแปลงหนวยเองได) 

   วัดพื้นที ่ 1) ผูใชงานกําหนดจุด (vertex) ของพื้นที่รูปปด (polygon) ไดโดย
ไมจํากัดจํานวน 

  2) สามารถวัดพื้นที่ของรูปปดไดเฉพาะในหนาจอแผนที่เดียว
เทาน้ัน ไมสามารถเลื่อนภาพ (Pan) หรือ ขยาย/ยอภาพ (Zoom 
In/Out) ในขณะที่ใชเครื่องมือวัดพื้นที่ได 

  3) หนวยของพื้นที่ที่วัดได จะเปนไปตามขอกําหนดที่ตกลงไวกอน 
(ผูใชงานไมสามารถเปลีย่นแปลงหนวยเองได) 

   Query by pointing เครื่องมือสอบถามขอมูลแผนที่ โดยการเลือกบนแผนที่ และขอมูลที่
ถูกเลือกจะแสดงเปน Popup info 

   Tool ในการปรับแตง 
Display ชั้น Layer ตางๆ 

เครื่องมือ กําหนดสญัลักษณการแสดงผลชั้นขอมูลแผนที ่โดยผูดูแล
ระบบเทาน้ัน (กําหนดการแสดงผลมาตรฐานเพื่อใหผูใชงานทุกคน
เห็นภาพแผนที่เหมือนกัน) และผูใชงานไมสามารถกําหนดสัญลักษณ
การแสดงผลของตวัเองได 

2 สราง Form สําหรับ Input 
ขอมูลตางๆ 

1) ฟลดขอมูลที่นําเขาเปนฟลดของตารางขอมูลเพียงตารางเดยีว 
หรือเปนฟลดขอมูลของตารางยอยที่มีความสัมพันธโดยตรงกบัตาราง
หลักเทาน้ัน (Join กันแบบ level เดียว) 
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  2) มีการตรวจสอบการ validate ขอมูลตามประเภทของฟลดขอมูล 
หรือขอกําหนดที่มีการกําหนดไวกอน 

  3) เปนการนําเขาขอมูลเพื่อจัดเก็บลงตารางขอมูลโดยตรง ซึ่งไม
รวมถึง  workflow การทํางานตางๆ เชน ผูบันทึกนําเขาขอมูล แลว
สง 

3 Print Map (คิดจาก Layout 
ไมเกิน 2 Layout) 

1) พิมพขอมูลแผนที่ที่มีการกําหนดขนาดกระดาษ และรูปแบบไว
แลว โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบเองได เชน Orientation 
(landscape หรือ portrait) มาตราสวนของแผนที่ รวมทั้ง
องคประกอบของแผนที่ ไดแก สัญลักษณทิศเหนือ ตารางกริด และ
อื่นๆ 

2) สามารถระบุชื่อแผนที่ และรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบแผนที่ได

4 Drawing Tool  วาด Point, 
Line, Polygon 

เครื่องมือวาดภาพกราฟก (Point, Line, Polygon) โดยผูใชงาน
สามารถวาด  จุด, เสน และรูปปด บนแผนที่ได แตไมสามารถ
กําหนดสัญลกัษณของจุด เสน และรูปปดได และไมสามารถจัดเก็บ
ขอมูลไวได (เมื่อ login เขามาใชงานใหม ขอมูลกราฟกที่สรางไว
จะหายไป) 

5 สราง Buffer จาก จุด เครื่องมือ buffer ขอมูลแผนที่ที่เปนจุด ที่มีการเลือกไวกอนแลว 
โดยผูใชงานสามารถกําหนดระยะทางที่จะ buffer ออกไปได 

6 สราง Bookmark ขอมูลได เครื่องมือ bookmark เปนการบันทึก extend ของแผนที่ที่แสดงอยู 
และสามารถกําหนดชื่อของ bookmark ได (จะไมมีการบันทึกการ
ทํางานอื่นๆ ที่ผูใชงานดําเนินการไว เชน การเลือกขอมูล การ
แสดงและไมแสดงชั้นขอมูล) 

7 Export Bookmark เครื่องมือ export bookmark เปนการ export ขอมูล bookmark ที่
จัดเก็บไวออกมาเปน text file ที่สามารถสงตอไปใหผูใชงานอื่นได

8 

 

สราง Buffer จาก Line เครื่องมือ buffer ขอมูลแผนที่ที่เปนเสน ที่มีการเลือกไวกอนแลว 
โดยผูใชงานสามารถกําหนดระยะทางที่จะ buffer ออกไปได 

9 Query by selecting (Table 
output) 

เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการกําหนดจุด หรือลากกรอบ
สี่เหลี่ยมเพื่อเลือกขอมูลบนแผนที่ ตามรายการชั้นขอมูลที่มีการ
กําหนดไว แลวแสดงผลเปน Popup Info 
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10 คนหาขอมูลโดยใช  Attribute 
ไมเกิน 2 เงื่อนไข 

เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการกําหนดเงื่อนไขจากขอมูล
รายละเอียด (Attribute) ของชั้นขอมูลที่เลือก (ไมเกิน 2 เงื่อนไข) 
แลวแสดงผลเปน Popup Info 

11 
คนหาขอมูลแบบใชพื้นที ่ 
Spatial Search   

เครื่องมือ เลือกขอมูลแผนที่ โดยการซอนทับ (overlay) กับชัน้
ขอมูลอื่น  
(ไมเกิน 2 ชั้นขอมูล) เชน เลือกชั้นขอมูลจุด จากชั้นขอมูลรูปปดที่
เลือกไว 

12 แกไขขอมูล  Attribute ได 1) ฟลดขอมูลที่แกไขเปนฟลดของตารางขอมูลเพียงตารางเดียว 
หรือเปนฟลดขอมูลของตารางยอยที่มีความสัมพันธโดยตรงกับ
ตารางหลักเทาน้ัน (Join กันแบบ level เดียว) 

  2) มีการตรวจสอบการ validate ขอมูลตามประเภทของฟลดขอมูล 
หรือขอกําหนดที่มีการกําหนดไวกอน 

 

 

3) เปนการแกไขขอมูลเพื่อจัดเก็บลงตารางขอมูลโดยตรง ซึ่งไม
รวมถึง workflow การทํางานตางๆ เชน ผูบันทึกนําเขาขอมูล แลว
สงขอมูลที่บนัทึกไปใหผูอนุมัติทําการตรวจสอบกอนจัดเก็บลง
ตารางขอมูลจริง 

13 แกไขขอมูล Graphic ได 
(Point, Line, Polygon) อยาง
งาย 

1) ขอมูลประเภทจุด สามารถเลื่อนตําแหนงจุดได โดยกําหนด
ตําแหนงใหมบนแผนที่ 

2) ขอมูลประเภทเสน สามารถแกไขรูปรางของเสนได โดยการเพิ่ม 
ลบ และเคลื่อนยาย vertex 

3) ขอมูลประเภทรูปปด สามารถแกไขรูปรางของรูปปดได โดยการ
เพิ่ม ลบ และเคลื่อนยาย vertex 

14 Attribute Report จากขอมูลที่
เลือกได (ไมเกิน 2 Report) 

1) พิมพรายงานที่มีการกําหนดขนาดกระดาษ และรูปแบบไวแลว 
โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบเองได เชน Orientation 
(landscape หรือ portrait) ฟลดขอมูล ที่แสดง รวมทั้งองคประกอบ
ของรายงาน ไดแก header footer และอื่นๆ 

 
 

2) ขอมูลที่แสดงเปนขอมูลที่ดึงจากตารางหลัก หรือตารางยอยที่มี
ความสัมพันธโดยตรงกับตารางหลัก ที่ไมมีการ join หรือการ
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ประมวลผลที่ซับซอน

 Network Analysis Tool :  

15  Path finding 1) ผูใชงานกําหนดตนทาง และปลายทาง แลวระบบคํานวณหา
เสนทางที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กําหนด ไดแก เสนทางที่มี
ระยะทางสั้นที่สุด เสนทางที่ใชเวลาเดินทางนอยที่สุด โดยขอมูล
จราจรของเสนทาง (เชน ความเร็วที่สามารถเดินทางได และ
ทิศทางการจราจร) ตองมีการนําเขาไวกอนแลว 

  2) ผลลัพธที่ไดรับ คือ แสดงเสนทางที่วิเคราะหไดบนแผนที่ พรอม
รายละเอียดการเดินทางจากจุดเริ่มตนจนถึงปลายทาง 

  3) ไมสามารถจัดเก็บเสนทางที่วิเคราะหไวได 

16 Service Area 

  

  

1) ผูใชงานกําหนดจุดใหบริการ และเงื่อนไขการวิเคราะห 
(ระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางจากจุดใหบริการ) แลว
ระบบคํานวณหาพื้นที่ใหบริการตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยขอมูล
จราจรของเสนทาง (เชน ความเร็วที่สามารถเดินทางได และ
ทิศทางการจราจร) ตองมีการนําเขาไวกอนแลว 

2) ผลลัพธที่ไดรับ คือ แสดงพื้นที่ใหบริการบนแผนที่ เปนเสนทางที่
สามารถใหบริการไดจากจุดใหบริการ 

3) ไมสามารถจัดเก็บพื้นที่ใหบริการที่วิเคราะหไวได 

17  Closest Facilities 1) ผูใชงานกําหนดจุดที่ตองการวิเคราะห และเงื่อนไขการวิเคราะห
(ระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางจากจุดที่ตองการวิเคราะห) 
แลวระบบคํานวณหา facilities ที่อยูใกลที่สุดตามเงื่อนไขการ
วิเคราะหที่กําหนด โดยขอมูลจราจรของเสนทาง (เชน ความเร็วที่
สามารถเดินทางได และทิศทางการจราจร) ตองมีการนําเขาไวกอน
แลว 

2) ผลลัพธที่ไดรับ คือ แสดง facilities ที่วิเคราะหไดบนแผนที่ 

3) ไมสามารถจัดเก็บ facilities ที่วิเคราะหไวได 

 

7.6 การคํานวณคาใชจายในการพัฒนา 
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  จากตารางรายการพัฒนาจํานวน 17 รายการขางตน นํามาจัดระดับความงายยาก และ
ประมาณจํานวนวันที่ใชในการพัฒนา สามารถคํานวณคาใชจายได ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่5 แสดงคาใชจายในการพัฒนาสวนการติดตอผูใชรายการตาง ๆ 
ที ่ รายการ ระดบั วนั คาใชจาย 

(บาท) 
หมายเหตุ

1. Map Engine : Basic 

1 19 128,250 

ระดับ Man-Day

    Map Control ตางๆ  เชน Zoom Pan  1 6,750 

    Layer Control 2 8,100 

    Popup Information 3 12,150 

    วัดระยะทาง 4 13,500 

    วัดพื้นที่ 5 16,200 

    Query by pointing  
     Tool ในการปรับแตง  Display ชั้น Layer ตางๆ 

2. สราง Form สําหรับ Input ขอมูลตางๆ 

2 

10 81,000 

  

3. Print Map (ไมเกิน 2 Layout) 4 32,400 

4. Drawing Tool  วาด Point Line Polygon 6 48,600 

5. สราง Buffer จาก จุด 2 16,200 

6. สราง Bookmark ขอมูลได 7 56,700 

7. Export Bookmark 

 

4 32,400 

  

8. สราง Buffer จาก Line 2 16,200 

9. Query by selecting (Table output) 2 16,200 

10. คนหาขอมูลโดยใช  Attribute  7 56,700 
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(บาท) 

หมายเหตุ

11. คนหาขอมูลแบบใชพื้นที ่Spatial Search  โดยใช
ขอมูล Polygon        ที่วาด หรือ จาก Buffer ที่สรางขึ้น 3 

8 97,200 

  

12. แกไขขอมูล  Attribute ได 7 85,050 

13. แกไขขอมูล Graphic ได  
4 

10 135,000 
  

14. Report จากขอมูลที่เลือกได (ไมเกิน 2 Report) 3 40,500 

  Network Analysis Tool :           

15.   Path finding 

5 

10 162,000 

  16.   Service Area 8 129,600 

17.   Closest Facilities 8 129,600 

       รวม1,263,600     

 




