
รายละเอยีดอตัราค่าบริการของศูนย์คอมพวิเตอร์ 
แนบท้ายประกาศศูนย์คอมพวิเตอร์ฉบับลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2562 

รายการ อตัราค่าบริการ 
1. ค่าบริการวชิาการ เช่น ให้ค  าปรึกษา ออกแบบ วางระบบงาน การเขียน

โปรแกรม ประมวลผลสอบนอกเหนือจากท่ีมีในโปรแกรม
ตรวจขอ้สอบ 

 

- บุคลากร/หน่วยงานภายใน 600 -1,000 บาท/ช.ม 
- บุคคลทัว่ไป/หน่วยงานภายนอก 900 -1,500 บาท/ช.ม 

2. ค่าบริการพิมพว์ุฒิบตัร 15 บาท/แผน่ 
3. ค่า  PSU Passport หน่วยงานภายนอกท่ีมีท่ีตั้งในมหาวทิยาลยั 500 บาท/เดือน/บญัชีผูใ้ช ้
4. คู่มือการอบรมคอมพิวเตอร์ (เกิน 80 แผน่คิดเพิ่มหนา้ละ 1 บาท) 100 บาท/เล่ม 
5. บริการตรวจกระดาษค าตอบ  
ค่าด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบส าหรับหน่วยงานภายนอก 500 บาท/คร้ัง 
ค่าวเิคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบ   

- บุคลากร/หน่วยงานภายใน 80 บาท/วชิา  
- บุคคลทัว่ไป/หน่วยงานภายนอก 100 บาท/วชิา 

ค่าตรวจกระดาษค าตอบ (อยา่งนอ้ย 100 แผน่/คร้ัง)   
- บุคลากร/หน่วยงานภายใน 1 บาท/แผน่ 
- บุคคลทัว่ไป/หน่วยงานภายนอก 1.50 บาท/แผน่ 

6. ค่าบริการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวจิยั  
- ค่าลงรหสัขอ้มูล 2 บาท/40 ตวัแปร 
- ค่าบนัทึกขอ้มูลงานวจิยั  2 บาท/40 ตวัแปร 

7. ค่าพิมพเ์ลเซอร์   
กระดาษ A4  

- ขาวด า 3 บาท/แผน่ 
- สี 10 บาท/แผน่ 

กระดาษ A3  
- ขาวด า 6 บาท/แผน่ 
- สี 20 บาท/แผน่ 

  
  



รายการ อตัราค่าบริการ 
8. บริการ  IT Service  

- ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 100 บาท/เคร่ือง 
- ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300 บาท/เคร่ือง (ไม่รวมค่าวสัดุ) 
- ติดตั้งซอฟตแ์วร์พื้นฐาน 200 บาท/เคร่ือง 
- กูข้อ้มูล (กรณีขอ้มูลสูญหาย) 200 บาท/คร้ัง 
- อ่ืน ๆ 100 บาท/คร้ัง 

9. บริการเคร่ืองแม่ข่าย   
ค่าเช่าเคร่ืองแม่ข่าย (รวมการบ ารุงรักษา) 3,500 บาท/เดือน 

- เพิ่ม RAM 1 GB 100 บาท/เดือน 
- เพิ่ม CPU 2 Core 100 บาท/เดือน 
- เพิ่มฮาร์ดดิสก ์50GB 100 บาท/เดือน 

ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่าย  8,000 บาท/คร้ัง 
ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่าย (ไม่รวมค่าบริการระบบเครือข่าย) 3,500 บาท/เดือน 
ค่าบริการพื้นท่ีฝากเคร่ืองแม่ข่าย 500 บาท/เดือน 
10. บริการพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล (Web Hosting) ไม่รวมฐานขอ้มูล   

- ขนาดเล็ก (600 MB) 70 บาท/เดือน 
- ขนาดกลาง (800 MB) 100 บาท/เดือน 
- ขนาดใหญ่ (2 GB) 200 บาท/เดือน 
- ขนาดจมัโบ ้(5 GB) 300 บาท/เดือน 

รายการเพิ่มเติม 
 

- เพิ่มพื้นท่ี 100 MB 25 บาท/เดือน 
- Database 1 ฐานขอ้มูล 25 บาท/เดือน 
- Domain Name (.psu.ac.th) 200 บาท/ปี 

11. ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
50 บาท/เคร่ือง/วนั 
150 บาท/เคร่ือง/วนั 
300 บาท/เคร่ือง/วนั 
500 บาท/เคร่ือง/วนั 

- นกัศึกษา ม.อ. 
- บุคลากร ม.อ./หน่วยงานภายใน 
- บุคคลทัว่ไป/หน่วยงานภายนอก 
กรณีส่งคืนชา้  

12. ค่าเช่าเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ขาวด า (พร้อมกระดาษ A4 1 รีม) 1,000 บาท/เคร่ือง/วนั 
  



รายการ อตัราค่าบริการ 
13. ค่าติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- ค่าขนยา้ยพร้อมติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 
2,000 บาท/คร้ัง/15 เคร่ือง 

- ค่าพาหนะนอกเขตเทศบาล 5 บาท/กม. 
14. ค่าเช่าหอ้งประชุม/สัมมนารวมโสตทศันูปกรณ์  

(กรณีใชบ้ริการคร่ึงวนัคิด 60%) 
  

หอ้งสัมมนา 102 (100 ท่ีนัง่) 
- หน่วยงานภายใน  
- หน่วยงานภายนอก  

 
4,000 บาท/วนั   
5,000 บาท/วนั 

หอ้งประชุม 200 (40 ท่ีนัง่) 
 

- หน่วยงานภายใน 1,600 บาท/วนั  
- หน่วยงานภายนอก 2,000 บาท/วนั  

15. ค่าเช่าหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์รวมโสตทศันูปกรณ์ 
(กรณีใชบ้ริการคร่ึงวนัคิด 60%) 

  

หอ้ง 101, 103, 105  (26 เคร่ือง)   
- หน่วยงานภายใน 2,800  บาท/วนั 
- หน่วยงานภายนอก 3,500  บาท/วนั 

หอ้ง 106 (15 เคร่ือง)   
- หน่วยงานภายใน 2,000  บาท/วนั   
- หน่วยงานภายนอก 2,500  บาท/วนั   

หอ้ง 107 (52 เคร่ือง)   
- หน่วยงานภายใน 4,800  บาท/วนั  
- หน่วยงานภายนอก 6,000  บาท/วนั 

16. ระบบถ่ายทอดภาพและเสียงหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท/จุด 
17. ค่าติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองท่ีใหเ้ช่าเพิ่มเติมจากซอฟตแ์วร์พื้นฐาน 

ของหอ้งปฏิบติัการ 
1,000 บาท/1 โปรแกรม/ 
25 เคร่ือง 

18. ค่าทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์  
- การสอบแบบตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีตรวจขอ้สอบ 200 บาท/วชิา 
- การสอบแบบตรวจดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100 บาท/วชิา 
- นกัศึกษา ม.อ. 50 บาท/วชิา 
  



รายการ อตัราค่าบริการ 
ค่าวฒิุบตัร  
- นกัศึกษา ม.อ./บุคลากร ม.อ. 50 บาท/วชิา 
- บุคคลทัว่ไป 100 บาท/วชิา 

19. บริการ VDO Conference  
ค่าอุปกรณ์ (ไม่รวมวงจรส่ือสาร)  

- หน่วยงานภายใน  2,500 บาท/จุด 
- หน่วยงานภายนอก  4,000 บาท/จุด 

(กรณีพื้นท่ีใชบ้ริการไม่มีวงจรส่ือสาร ตอ้งใชบ้ริการเช่าพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์เครือข่ายและส่ือสารชัว่คราวเพิ่มเติมดว้ย) 

 

  

กรณีพื้นท่ีใชบ้ริการมีอุปกรณ์ และวงจรส่ือสาร แต่ตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ี
ศูนยค์อมพิวเตอร์ดูแลระบบ  
-นอกเวลาราชการ  
-วนัหยดุราชการ/วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

 
 
50 บาท/ชัว่โมง 
1,700 บาท/คร้ัง/วนั 

กรณีผูใ้ชบ้ริการจดัหาอุปกรณ์เองและมีเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบเอง  
(ใชง้านไดไ้ม่เกิน 5 จุด หากเกิน 5 จุด จะพิจารณาเป็นคร้ัง ๆ ไป) 

6,000 บาท/ปี 

20. ค่าเช่าแกนสายใยแกว้น าแสง  
- ค่าติดตั้งและทดสอบ 500 บาท/วงจร  
- ค่าเช่าแกนสาย 1,500 บาท/แกน/เดือน 

21. ค่าเช่าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและส่ือสารชัว่คราว  
ใชง้านไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

 

LAN  
- จ านวนไม่เกิน 5 จุด  1,800 บาท 
- จ านวน 6-20 จุด   3,500 บาท 

WiFi  
- จ านวนไม่เกิน 2 จุด 1,800 บาท 
- จ านวน 3-8 จุด 3,500 บาท 

โทรศพัท ์  
- จ านวนไม่เกิน 5 จุด 1,800 บาท 
- จ านวน 6-20 จุด 3,500 บาท 



รายการ อตัราค่าบริการ 
22. ค่าบริการทดสอบสายสัญญาณส่ือสาร 200 บาท/แกน 
23. ค่าบริการเช่ือมต่อสายสัญญาณส่ือสารทางเลือก (ค่าวสัดุโดยผูว้า่จา้ง)  

- สาย Fiber optic 300 บาท/จุด splice 
24. บริการ PSU Fiber   
ท่ีพกับุคลากร  

- ค่าบริการ 550 บาท/เดือน  
(เก็บค่าบริการล่วงหนา้ 1 เดือน) 

- ค่าโทรศพัท ์(หากใชบ้ริการ) 100 บาท/เดือน บวกค่าโทรตามจริง 
บุคคลภายนอก  

- ค่าบริการ 799 บาท/เดือน 
(เก็บค่าบริการล่วงหนา้ 1 เดือน) 

- ค่ามดัจ าอุปกรณ์ 3,000 บาท 
- ค่าติดตั้งคร้ังแรกของสายใยแกว้น าแสง 2,000 บาท 
- ค่าใชง้าน Public IP Address 1,000 บาท/เดือน 
- ค่าโทรศพัท ์(หากใชบ้ริการ) 100 บาท/เดือน บวกค่าโทรตามจริง 

ทั้งน้ี หากไม่อยูใ่นพื้นท่ีบริการสายใยแกว้น าแสงโดยศูนยค์อมพิวเตอร์ 
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบค่าติดตั้งสายใยแกว้น าแสง ณ จุดใชง้านมาถึง
จุดบริการสายใยแกว้น าแสงโดยศูนยค์อมพิวเตอร์  และกรณีใชง้านไม่ถึง 
หน่ึงเดือน คิดค่าบริการขั้นต ่า 1 เดือนทุกรายการ 

 

 


