ทะเบียนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ใบรับรอง

ผู้ได้รับการรับรอง

62-0002
บริษัท เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค จำำกัด

62-0001

บริษัท จีเอเบิล จำำกัด

61-0003

บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี
อินทิเกรเทด จำำกัด

ขอบข่ายการรับรอง

วันที่ออก

วันที่สิ้นอายุ

วันที่ออกครั้งแรก

27 ก.พ. 62

27 ก.พ. 65

27 ก.พ. 62

ระบบเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ Corecasys ตระกูล
Enterprise อนุกรม 7920+

ระบบที่ 5

- มศอ.4003.1-2560
- ศอ.2002.2–2558
- ศอ.2006.2.1–2555
- มอก.1561–2556
- มอก.1956-2553
- มอก.1448-2553

ซอฟต์แวร์เก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ G-Templar รุ่น 2.X.X

ระบบที่ 5

- มศอ. 4003.1-2560

15 ม.ค. 62

15 ม.ค. 65

15 ม.ค. 62

ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐำนสำำหรับงำนบริกำร
- มอก. 1561-2556
เครือข่ำย SRAN NetApprove
ระบบที่ 1a - ศอ. 2001.2-2553
รุ่น NG100
- ศอ. 2006.2.1-2558

14 ธ.ค. 61

14 ธ.ค. 62

14 ธ.ค. 61

28 พ.ย. 61

28 พ.ย. 62

28 พ.ย. 61

61-0002 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำำกัด คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รุ่น Syndicate I
มหำชน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 62

รูปแบบการ
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
รับรอง

ระบบที่ 1a

- มอก.1561-2548
- มอก.1956-2553

หน้ำ 1 จำก 3

ทะเบียนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ใบรับรอง

ผู้ได้รับการรับรอง

ขอบข่ายการรับรอง

61-0001 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำำกัด คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รุ่น Syndicate I
มหำชน

60-0004
บริษัท วีอำร์ซีโอเอ็มเอ็ม จำำกัด

60-0003

บริษัท วีอำร์ซีโอเอ็มเอ็ม จำำกัด

ระบบที่ 1a - มอก.1956-2553

วันที่ออก

วันที่สิ้นอายุ

วันที่ออกครั้งแรก

28 พ.ย. 61

28 พ.ย. 62

28 พ.ย. 61

12 ต.ค. 60

12 ต.ค. 63

12 ต.ค. 60

ระบบเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ NetEvid รุ่น V700

ระบบที่ 5

- มศอ.4003.1-2560
- ศอ.2002.2–2558
- ศอ.2006.2.1–2555
- มอก.1561–2548
- มอก.1956-2553
- มอก.1448-2544

ซอฟต์แวร์เก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ NetEvid Centralize Log
Management รุ่น 1.XX.X

ระบบที่ 5

- มศอ.4003.1-2560

12 ต.ค. 60

12 ต.ค. 63

12 ต.ค. 60

ระบบที่ 5

- ศอ. 2001.2-2553

16 ต.ค. 60

16 ต.ค. 63

16 ต.ค. 60

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รุ่น Syndicate I,
60-0002 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำำกัด
Syndicate A, Syndicate F
มหำชน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 62

รูปแบบการ
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
รับรอง

หน้ำ 2 จำก 3

ทะเบียนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ใบรับรอง

60-0001

57-0001

ผู้ได้รับการรับรอง

บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี
จำำกัด

บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 62

ขอบข่ายการรับรอง

รูปแบบการ
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
รับรอง

ระบบเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Softnix Logger
รุ่น SLG-SA1, SLG-SA2, SLG-SA3

ระบบที่ 5

- มศอ.4003.1-2560
- ศอ.2002.2–2558
- ศอ.2006.2.1–2555
- มอก.1561–2548
- มอก.1956-2553
- มอก.1448-2544

ซอฟต์แวร์เก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOUCH-ICS
ตระกูล TOUCH-ICS รุ่น 1.X.X

ระบบที่ 5

- มศอ.4003.1-2552

วันที่ออก

วันที่สิ้นอายุ

วันที่ออกครั้งแรก

15 ก.พ. 60

15 ก.พ. 63

15 ก.พ. 60

7 พ.ย. 60
(ต่ออำยุครั้งที่ 1)

31 ส.ค. 63

1 ก.ย. 57

หน้ำ 3 จำก 3

