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บรษิทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จ�ำกดั ในฐานะ
ที่เป็นส�านักงานสาขาท�าหน้าที่ทางดา้นการตลาดของ 
บรษิทั ไมโครซอฟท ์คอรป์อเรชนั แหง่สหรฐัอเมรกิา ไดเ้ห็น
ความส�าคญัของความรู ้ ความเขา้ใจทางดา้นสิทธกิาร
ใชง้าน ลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์ การเลอืกประเภทของสทิธกิาร
ใชง้านทีเ่หมาะสม คุม้คา่ และสามารถเพิม่ศกัยภาพในการ
ท�างานทั้งส่วนบุคคล และองคก์ร รวมถึงการบรหิาร
ทรพัยส์นิประเภทซอฟตแ์วรอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึไดจ้ดัท�า
คู่มือเล่มนีส้�าหรบัเจา้หนา้ที่และบุคลากรที่เกีย่วขอ้งกบั
ขัน้ตอนการวางแผนงบประมาณ การจดัซือ้ทีเ่หมาะสม 
รวมไปถงึการก�าหนดรายละเอยีดและการตรวจรบั เพือ่ให ้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั

กญุแจส�ำคญัในกำรท�ำควำมเขำ้ใจ 
Microsoft Licensing 

องคป์ระกอบต่อไปนี้เป็นองคป์ระกอบส�าคญัในการ
วางแผนและเลอืกซือ้ Microsoft Licensing ทีเ่หมาะสม
กบัองคก์รของคณุ

• ขนาดและประเภทขององคก์ร
• ผลติภณัฑท์ีค่ณุตอ้งการใช ้
• วธิทีีค่ณุตอ้งการใชผ้ลติภณัฑเ์หลา่น้ัน 

คู่มอืกำรจดัซือ้ซอฟตแ์วรไ์มโครซอฟทเ์ล่มนี ้
จะใหข้อ้มูลหลกัเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและน�าไปใชง้านไดจ้รงิ
ส�าหรบัลกูคา้องคก์ร โดยเนือ้หาหลกัจะประกอบไปดว้ย  

• ประเภทของ Microsoft Licensing Program 
• การแนะน�าการจดัซือ้ตามประเภทขององคก์ร 
 โดยประเภทขององคก์รทีเ่ราจดัแบง่เพือ่เหมาะสมตอ่ 

 การแนะน�าการจดัซือ้ในคูม่อืเลม่นีจ้ะเป็นดงัตอ่ไปนี้

•  องคก์รเอกชนทีม่จี�านวนเคร ือ่งหรอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่
 5-250 เคร ือ่ง/คน
•  องคก์รเอกชนทีม่จี�านวนเคร ือ่งหรอืผูใ้ชม้ากกวา่ 
 250 เคร ือ่ง/คน
•  หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 

หมำยเหตุ: ส�าหรบัหน่วยงานการศกึษาและองคก์ร
การกศุล จะไม่มกีารกลา่วถงึในคูม่อืเลม่นี ้โดยทา่นสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.microsoft.com/
en-us/Licensing/licensing-programs/licensing-
for-industries.aspx#tab=1 

• การนับลขิสทิธิข์องแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ ์รวมไปถงึ 
 ขอ้มูลผลติภณัฑท์ีส่�าคญั

• ประโยชนข์องการประกนัการอปัเกรด (Software  
 Assurance) 

• แนะน�าการใช ้Microsoft Licensing Tool 

บทน�า

ในปัจจบุนั การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นองคก์รถอืเป็นองคป์ระกอบส�าคญัในการ
เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของบคุลากรใน
องคก์ร รวมไปถงึชว่ยเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัใหส้งูยิง่ขึน้ โดยซอฟตแ์วรถ์อืเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงทีส่�าคญัในการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์ร
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โปรแกรม Microsoft Volume Licensing ทีเ่หมำะสมกบัองคก์รทีแ่ตกตำ่งกนัแบ่งออกเป็น

ส�าหรบัองคก์รขนาดใหญท่ีม่พีซีหีรอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่250* เคร ือ่ง/คนขึน้ไป โปรแกรมนีจ้ะ
ชว่ยใหซ้ ือ้ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรล์า่สดุของไมโครซอฟทไ์ดง้่าย ยดืหยุน่ และมคีา่ใชจ้า่ย
ไม่สงูนัก ท�าใหอ้งคก์รมมีาตรฐานไอทใีนระดบัเดยีวกนัทัง้องคก์ร ลดความซบัซอ้นของ
การจดัการสทิธกิารใชง้าน และใหส้ทิธปิระโยชนท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั
ตอ่องคก์ร ตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของพนักงาน
(*หลงัวนัที ่1 กรกฎาคม 2559 จะถกูปรบัเป็น 500)
ส�าหรบัองคก์รขนาดใหญท่ีม่พีซีหีรอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่250* เคร ือ่ง/คนขึน้ไป โปรแกรมนี้

ชว่ยใหอ้งคก์รมสีทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรใ์นลกัษณะการเชา่ใช ้แทนการสัง่ซ ือ้ ในระดบั
ราคาเดยีวกบัการสัง่ซ ือ้จ�านวนมาก เพือ่ใหท้ัง้องคก์รมมีาตรฐานไอทใีนระดบัเดยีวกนั
ทัง้หมด โดย EAS มรีะยะเวลาของสญัญา 3 ปี
(*หลงัวนัที ่1 กรกฎาคม 2559 จะถกูปรบัเป็น 500)
ส�าหรบัองคก์รขนาดกลางและขนาดใหญท่ีม่พีซีตี ัง้แต ่250 เคร ือ่งขึน้ไป โปรแกรมนี้

เหมาะส�าหรบัองคก์รทีม่หีน่วยงานทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัและตอ้งการแยกการ
สัง่ซ ือ้ซอฟตแ์วร ์โดยจะไดร้บัสว่นลดราคาตามปรมิาณการสัง่ซ ือ้ของทัง้องคก์ร และ
เพิม่ความสามารถในการจดัการสนิทรพัยแ์ละบรหิารซอฟตแ์วรท์ ัง้ในระดบัองคก์ร ธรุกจิ
ในเครอื หรอืระดบัแผนก
ส�าหรบัองคก์รขนาดกลางและขนาดใหญท่ีม่พีซีตี ัง้แต ่250 เคร ือ่งขึน้ไป โปรแกรมนี้

เหมาะส�าหรบัองคก์รทีม่หีน่วยงานแยกกนัสัง่ซ ือ้ซอฟตแ์วร ์โดยจะไดร้บัสว่นลดราคา
ตามปรมิาณการสัง่ซ ือ้ของทัง้องคก์ร และเพิม่ความสามารถในการจดัการสนิทรพัยแ์ละ
บรกิารซอฟตแ์วรท์ ัง้ในระดบัองคก์ร ธรุกจิในเครอื หรอืระดบัแผนก โดยลกูคา้สามารถ
สัง่ซ ือ้สทิธกิารใชง้านตา่งๆ ผ่านโปรแกรมนีไ้ดถ้งึวนัที ่30 มถินุายน 2559 หลงัจากน้ัน 
สามารถด�าเนินการสัง่ซ ือ้ตอ่ผ่านโปรแกรม MPSA ได ้
(ยกเวน้ลกูคา้ภาครฐัและการศกึษาทีย่งัสามารถซือ้ Select Plus ตอ่ไปได)้
ส�าหรบัองคก์รขนาดกลางและขนาดยอ่มทีม่พีซีตี ัง้แต ่5 เคร ือ่งขึน้ไป โปรแกรมนีเ้ป็น
รปูแบบทีง่่าย ยดืหยุน่ และคุม้คา่ ในการซือ้เทคโนโลยลีา่สดุของไมโครซอฟท ์ทีเ่หมาะ
กบัความตอ้งการและกระบวนการจดัซือ้ขององคก์ร
เป็นโปรแกรมทีบ่รหิารสทิธกิารใชซ้อฟตแ์วรไ์ดง้่าย มาพรอ้มกบัสทิธปิระโยชนข์อง 
Software Assurance ซึง่เพิม่ประโยชนใ์หม้ากมาย ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย และไดร้บั
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยลีา่สดุของไมโครซอฟทต์ลอดอายขุองสญัญา

Enterprise Agreement (EA)

Enterprise Subscription 
Agreement (EAS)

Microsoft Product & Service 
Agreement (MPSA)

Select Plus License

Open License

Open Value

On-Premise หรอื Cloud Services 
อกีปัจจยัหน่ึงในการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอื นโยบายใน

จดัการและดแูลซอฟตแ์วรว์า่ ตอ้งการดแูละระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐานไอททีัง้หมดโดยใชท้มีไอทภีายในองคก์รเอง (On-
premises) หรอืตอ้งการใชบ้รกิาร Microsoft Cloud 
Services หรอืองคก์รตอ้งการท�าเป็นแบบไฮบรดิ (Hybrid) 
ผสมกนัระหวา่ง On-Premise และ Microsoft Cloud 

Services โดยทางเลอืกของแตล่ะโปรแกรม Microsoft 
Volume Licensing จะมขีอ้เสนอทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ ภาย
ใตโ้ปรแกรม Enterprise Agreement ลกูคา้สามารถซือ้ 
Office Pro Plus และเลอืกซือ้ “Add-On” เพือ่เพิม่สทิธิ
ในการใช ้Microsoft Cloud Services ซึง่คณุสามารถ
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นคูม่อืเลม่นี ้◾ 
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บทที ่1

ซอฟตแ์วรค์อือะไร
ซอฟตแ์วร ์ (Software) หมายถงึ ”ชุดค�ำส ัง่หรอื

โปรแกรมส ัง่กำรใหเ้คร ือ่งคอมพวิเตอรท์�ำงำน” รวม
ไปถงึควบคุมการท�างานของอุปกรณแ์วดลอ้มต่างๆ เชน่ 
เคร ือ่งพมิพ,์ CD ROM เป็นตน้ ถงึแมซ้อฟตแ์วรจ์ะถอืเป็น
สนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้ (Intangible Asset) หากแต่มี
ความส�าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ฮารด์แวรข์องเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์
เน่ืองจากการปฏิบตัิงานของคอมพิวเตอรจ์�าเป็นตอ้งมี
ซอฟตแ์วรเ์ป็นองคป์ระกอบในการสั่งการใหอุ้ปกรณต์่างๆ 
ด�าเนินการ เชน่ การจดัการระบบคอมพวิเตอร ์หรอืแมแ้ต่
การจดัการประมวลผลขอ้มูลเพื่อจดัท�ารายงาน ความ
ตอ้งการต่างๆ ของผูใ้ชง้านจงึถกูก�าหนดขึน้ในรปูของชดุ
ค�าสัง่เพือ่ส ัง่ใหค้อมพวิเตอรท์�างาน

ประเภทสทิธกิำรใชง้ำนซอฟตแ์วร ์
ของไมโครซอฟท ์

ซอฟตแ์วรจ์ดัเป็นงานสรา้งสรรคป์ระเภทวรรณกรรม
ที่ไดร้บัการคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 
2537 ชนิดหน่ึง และถอืเป็นงานสรา้งสรรคท์ีม่ลีขิสทิธิ ์โดย
กฎหมายใหค้วามคุม้ครองแกผู่ค้ดิคน้สรา้งสรรค ์รวมถงึให ้
เจา้ของผลงานถอืสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะกระท�าการใดๆ 
เกีย่วกบังานสรา้งสรรคท์ีต่นเองไดก้ระท�าขึน้

สทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วร ์ คอื “สทิธใินกำรใชง้ำน
ซอฟตแ์วรอ์ย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย ทีเ่จำ้ของ
ลิขสิทธิย์ินยอมใหผู้ ้ใชใ้ชซ้อฟตแ์วรน์ั้นๆ ตำ 

มรำยละเอียดขอ้ก�ำหนดและเง่ือนไขที่ระบุในใบ
อนุญำตใชง้ำนส�ำหรบัผูใ้ช ้ (End User License 
Agreement - EULA)” โดยไมโครซอฟทแ์บ่งประเภท
ของสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วร ์ดงันี้

สทิธกิำรใชง้ำนประเภทกล่อง 
(Full Package Product-FPP) 

ผลติภณัฑจ์�าหน่ายแบบกล่องมีจ�าหน่ายตามรา้นคา้
ปลกีโดยทัว่ไปและมรีาคาเหมาะสมส�าหรบัลกูคา้ปลกีทัว่ไป
และมรีาคาเหมาะส�าหรบัลูกคา้ปลกีหรอืองคก์รทีม่กีารใช ้
ซอฟตแ์วรน์อ้ยกวา่ 5 สทิธิ
ชดุผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย

• คูม่อืการใชง้าน (Manual)
• ใบรบัรองผลติภณัฑข์องแท ้(Certificate of 
 Authenticity: COA) ตดิอยูข่า้งกลอ่ง
• ใบอนุญาตการใชง้านส�าหรบัผูใ้ชป้ลายทาง
 (End User License Agreement)
• แผ่นดสิก ์หรอื CD ROM

ซอฟต์แวร์และประเภทสิทธิ
การใช้งานซอฟต์แวร์
ของไมโครซอฟท์
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สทิธใินกำรใชง้ำนของ FPP
• 1 กลอ่งทีซ่ ือ้ ส�าหรบัการลงโปรแกรมบนเคร ือ่ง 
 1 เคร ือ่งเทา่น้ัน 
• ส�าหรบัผลติภณัฑใ์นกลุม่ Application และ 
 Systems เมือ่ซ ือ้รุน่และภาษาใด ตอ้งใชรุ้น่และ
 ภาษาน้ันๆ ไม่สามารถลงโปรแกรมเวอรช์นัเก่าได ้ 

 (Downgrade Right) ส�าหรบัผลติภณัฑก์ลุม่ Server  
 จะมบีางผลติภณัฑท์ีใ่หส้ทิธใินการใชเ้วอรช์นัที่

 ต�า่กวา่ได ้
• สามารถโอนยา้ยขา้มเคร ือ่งได ้
• ตอ้งเก็บชดุผลติภณัฑเ์พือ่เป็นหลกัฐานยนืยนัลขิสทิธิ ์

• Product Key (หมายเลขผลติภณัฑ)์ ทีไ่ด ้สามารถ
 ใชล้งไดเ้ฉพาะเคร ือ่งน้ันๆ (ยกเวน้ Office 365 ที่

 สามารถขอรบั Product Key ไดท้ีเ่ว็บไซต ์
 ไมโครซอฟท)์
• ตอ้งเปิดการใชง้านผ่านทางเว็บหรอืทางโทรศพัท ์
• ในกรณีทีซ่ ือ้แบบ Home and Student จะ
 ไม่สามารถน�ามาใชใ้นองคก์รทีด่�าเนินการเพือ่ธรุกจิได ้

สทิธกิำรใชง้ำนประเภท OEM (Original 
Equipment Manufacturer)

เป็นสทิธกิารใชผ้ลติภณัฑไ์มโครซอฟทท์ีจ่�าหน่ายใหก้บั 

ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบคอมพิวเตอร ์ ส�าหรบัการติดตัง้ไป
พรอ้มกบัการจ�าหน่ายเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ซ ึง่ไมโครซอฟท ์
มขีอ้ก�าหนดและเงือ่นไขส�าหรบัผูผ้ลติระบุอยู่ใน System 
Builder Agreement ในขณะทีผู่ใ้ชป้ลายทางจะไดร้บั
สทิธใินการใชง้านซอฟตแ์วรต์ามขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขที่

ระบใุนใบอนุญาตใชง้านส�าหรบัผูใ้ชป้ลายทาง (End User 
License Agreement - EULA)

ผลิตภัณฑไ์มโครซอฟทท์ี่จ�าหน่ายในแบบ OEM 
(พรอ้มกบัเคร ือ่งใหม่) ทีพ่บส่วนใหญ่คอื ระบบปฏบิตักิาร  

(Operating System - OS) ทัง้ในเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

สว่นบคุคลหรอืพซี ี (Personal Computer - PC) และ
เคร ือ่งเซริฟ์เวอร ์ (Server) นอกจากนี ้ ลูกคา้สามารถ 

เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์ Microsoft Office บางรุน่ในแบบ 
OEM พรอ้มกบัเคร ือ่งคอมพวิเตอรใ์หม่ไดเ้ชน่กนั

เน่ืองจากสทิธกิารใชง้านประเภท OEM มรีาคาประหยดั
ทีส่ดุ ดว้ยเหตทุีเ่ป็นการจ�าหน่ายใหก้บัโรงงานผูผ้ลติ โรงงาน
ประกอบ หรอืรา้นจ�าหน่ายคอมพวิเตอร ์ เพือ่ตดิตัง้ลงบน 

เคร ือ่งคอมพิวเตอรส์�าหรบัจ�าหน่าย จึงมีเงื่อนไขและ 

ขอ้ก�าหนดทีผู่ใ้ชง้านจ�าเป็นตอ้งทราบและมคีวามเขา้ใจที่

ถูกตอ้ง เพือ่ใหแ้น่ใจถงึแนวทางในการจดัซือ้ และใชง้าน
อยา่งถกูตอ้ง

ขอ้ก�ำหนดและเง่ือนไขกำรใชง้ำนส�ำหรบัสทิธิ
กำรใชง้ำนประเภท OEM

• ใชไ้ดเ้ฉพาะรุน่* และภาษาทีซ่ ือ้เทา่น้ัน
• ไม่สามารถโอนยา้ยสทิธกิารใชง้านขา้มเคร ือ่งได ้ 

 (Non Transferable)
• สทิธกิารใชง้าน 1 เคร ือ่งตอ่การตดิตัง้ 1 คร ัง้ และ  

 Product Key ทีไ่ด ้สามารถใชล้งไดเ้ฉพาะเคร ือ่งน้ันๆ

* ยกเวน้ผลติภณัฑท์ีม่สีทิธใินการใชผ้ลติภณัฑร์ุน่เกา่ 
(Downgrade Right) ซ ึง่จะมใีนการซือ้ระบบปฏบิตักิาร 
Windows และ Windows Server เทา่น้ัน  

Downgrade Right ส�ำหรบัระบบปฏบิตักิำร 
Windows  

สทิธใินการใชผ้ลติภณัฑเ์วอรช์นัต�า่กวา่ของผลติภณัฑ ์
ระบบปฏบิตักิาร Windows  ทีม่กีารจดัซือ้ในประเภท OEM 
จะมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

Windows 8.1
Windows 8.1 Pro ใหส้ทิธใินการใช ้
เวอรช์นัต�า่กวา่ดงันี้

• Windows 7 Professional
• Windows Vista Business

Windows 7
Windows 7 Professional ใหส้ทิธใิน
การใชเ้วอรช์นัต�า่กวา่ดงันี้

• Windows Vista Business 
• Windows XP Professional (*)

Windows 10
Windows 10 Pro ใหส้ทิธใินการใช ้
เวอรช์นัต�า่กวา่ดงันี้

• Windows 8.1 Pro
• Windows 7 Professional 
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หมำยเหต:ุ 
• Windows Edition อืน่ๆ เชน่ Windows Home 

จะไม่ใหส้ทิธใิชเ้วอรช์นัต�า่กวา่ 
• (*) สทิธใินการใชเ้วอรช์นัต�า่กวา่ จะยงัคงมอียูต่ราบ

เทา่ทีไ่มโครซอฟทย์งัใหก้ารสนับสนุน (Support) เวอรช์นั
น้ันๆ (สามารถตรวจสอบเวอรช์นัทีย่งัมบีรกิารสนับสนุนได ้

ที่ http://windows.microsoft.com/en-us/ 
windows/lifecycle) 

Downgrade Right ส�ำหรบั Windows Server   
สทิธใินการใชผ้ลติภณัฑเ์วอรช์นัต�า่กวา่ของผลติภณัฑ ์

Windows Server ทีม่กีารจดัซือ้ในประเภท OEM จะมี
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

Windows Server 
2012 R2 SKUs

Windows
 Server 2012 R2

 Datacenter
Windows

Server 2012 R2
Standard 
Windows

Server 2012 R2
Essentials 

Windows Server
2012 R2

Foundation

Windows Server
2012

Datacenter
Standard

Standard

Windows Server
2008 R2

Datacenter Enterprise
Standard

Enterprise
Standard

Windows Server
2003 R2, 2003, 2008 

ผูใ้ชส้ามารถใชเ้วอรช์นักอ่นหนา้ได ้
ตราบเทา่ทีม่ ีMedia และ 
Product key ทีถ่กูตอ้งรวมสทิธใินการใชเ้วอรช์นัต�า่กวา่ของ :

Windows Small Business Server Essentials

รวมสทิธใินการใชเ้วอรช์นัต�า่กวา่ของ :
Windows Server Foundation

สทิธกิำรใชง้ำนโปรแกรม Microsoft Volume 
Licensing

ไมโครซอฟทไ์ดจ้�าหน่ายสิทธกิารใชซ้อฟตแ์วรผ่์าน
โปรแกรม Volume Licensing ทีช่ว่ยลดค่าซอฟตแ์วร ์

และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการส�าหรบัลกูคา้องคก์รลงได ้
ขณะเดยีวกนัก็สามารถท�าใหอ้งคก์รไดใ้ชง้านผลติภณัฑ ์
อยา่งตอ่เน่ืองโดยไดร้บัสว่นลดจ�านวนมาก

องคก์รทีม่จี�านวนเคร ือ่งหรอืผูใ้ช ้ระหวา่ง 5-250 เคร ือ่ง/คน
ราคาประหยดัและสะดวกในการจดัซือ้

• Open License
• Open Value
• Open Subscription

องคก์รทีม่จี�านวนเคร ือ่งหรอืผูใ้ช ้มากกวา่ 250 เคร ือ่ง/คน ขึน้ไป
มคีวามตอ้งการดา้นไอททีีห่ลากหลาย และความตอ้งการบรหิาร
จดัการซอฟตแ์วรอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ
• Enterprise Agreement
• Microsoft Products and Service Agreement
• Select Plus

ค�ำแนะน�ำในกำรจดัซือ้ Microsoft Volume Licensing ตำมประเภทขององคก์ร

โปรแกรม Volume Licensing แต่ละโปรแกรมถูก
ออกแบบมาใหเ้หมาะส�าหรบัองคก์รขนาดต่างๆ กนั เชน่ 

(*) ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2559 จ�านวนการสัง่ซ ือ้ขัน้ต�า่ของ Enterprise Agreement คอื 500 เคร ือ่ง/คน 

Enterprise Agreement สามารถชว่ยลดความซบัซอ้น
ในการวางแผนและการจดัการลงไดอ้ยา่งมากส�าหรบัองคก์ร
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ทีม่พีซีมีากกวา่ 250 เคร ือ่ง ในขณะทีอ่งคก์รขนาดเล็กทีม่ี
ผูใ้ช ้5 ถงึ 250 คน อาจพบวา่ การซือ้สทิธกิารใชง้านแบบ 
Open Business เป็นทางเลอืกทีด่กีวา่

สทิธปิระโยชนข์องโปรแกรม Volume 
Licensing

• ไดร้บัสว่นลดมากกวา่การซือ้ในรปูแบบกลอ่งจ�าหน่าย 

 ปลกี (FPP)
• สามารถโอนยา้ยสทิธกิารใชง้านขา้มเคร ือ่งได ้
 (Transferable)**
• ไดร้บัสทิธใินการใชง้านผลติภณัฑเ์วอรช์นัทีต่�า่กวา่
 หรอืเวอรช์นัเกา่ ไดม้ากกวา่สองเวอรช์นั
  (Downgrade Right)
• ไดร้บัสทิธใินการใชรุ้น่ภาษาอืน่ของผลติภณัฑ ์
 เวอรช์นัเดยีวกนั (Cross Language Rights)
• สทิธใินการตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์นคอมพวิเตอร ์
 จ�านวนมาก (Reimaging right) โดย Product Key 

Downgrade Right สทิธใินกำรใชผ้ลติภณัฑเ์วอรช์นัเก่ำของผลติภณัฑ ์ Windows ทีม่กีำรจดัซือ้ใน
ประเภทตำ่งๆ ทีใ่หส้ทิธใินกำร Downgrade มรีำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

  จะไดเ้ป็น Volume Licensing Key ซึง่ไม่จ�าเป็น 

 ตอ้งผ่านขัน้ตอนเปิดใชง้าน (Activation) ท�าให ้

 สะดวกและประหยดัเวลาในการตดิตัง้ลงมาก
• สะดวกตอ่การบรหิารจดัการซอฟตแ์วรแ์ละลขิสทิธิใ์น 

 องคก์ร โดยสามารถเรยีกดรูายงานการสัง่ซ ือ้ทัง้หมด
 

 ไดท้างเว็บไซต ์Volume Licensing Service 
 Center (VLSC) และ Microsoft Volume
 Licensing Center (MVLC) ไม่ตอ้งยุง่ยากใน
 การจดัเก็บชดุผลติภณัฑจ์�านวนมาก
 
หมำยเหตุ (**) ระบบปฏิบตัิการส�าหรบัเคร ือ่งเด

สกท็์อป (Windows OS) ส�าหรบัสทิธ ิWindows Up-
grade ไม่สามารถโอนสทิธกิารใชง้านได ้จะยกเวน้แตเ่คร ือ่ง
ทีม่สีทิธ ิWindows Enterprise Software Assurance 
จะสามารถโอนสทิธ ิSoftware Assurance ไปสูเ่คร ือ่งที่

มสีทิธ ิOEM ของ Windows Professional รุน่ลา่สดุได ้
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ประเภทของ Microsoft Volume Licensing 
1. Microsoft Open License 

Microsoft Open License เป็นโปรแกรมส�าหรบั
องคก์รขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นโปรแกรมทีม่ี
ระดบัราคาพเิศษส�าหรบัภาคการศกึษา องคก์รสาธารณ
กุศล และหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกจิ ที่ตอ้งการ
สทิธกิารใชซ้อฟตแ์วรข์องไมโครซอฟทต์ัง้แต ่5 สทิธขิึน้ไป
ในการสัง่ซ ือ้คร ัง้แรก ใหค้วามสะดวก ง่ายต่อการบรหิาร
จดัการสทิธกิารใชใ้นองคก์ร และมรีาคาทีคุ่ม้คา่ สามารถ
จดัซือ้สทิธกิารใชง้านเพิม่เตมิไดไ้ม่จ�ากดัจ�านวนตลอดชว่ง
อายขุองสญัญา โดยโปรแกรม Open License แบง่ออก
เป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก ่Open Business, Open Volume 
และ Open Value ซึง่ไดร้บัการออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะองคก์ร ดงันี้

Open Business
เหมาะส�าหรบัองคก์รทีต่อ้งการซือ้สทิธกิารใชซ้อฟตแ์วร ์

อยา่งนอ้ย 5 สทิธ ิและมคีวามตอ้งการซือ้เป็นคร ัง้ๆ ไป 

รายละเอยีดและสทิธปิระโยชน์
• มรีาคาถกูกวา่การซือ้ซอฟตแ์วรแ์บบกลอ่งทีจ่�าหน่าย

แบบปลกี
• สั่งซ ือ้ซอฟตแ์วรท์ ัง้หมดไดใ้นคร ัง้เดยีว ลดความยุ่ง

ยากในการจดัซือ้
• ใหค้วามยดืหยุน่ในการซือ้ โดยจดัซือ้ไดเ้ทา่ทีต่อ้งการ 

สามารถสัง่ซ ือ้ซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิได ้
• สามารถซือ้ Software Assurance เพิม่เตมิได ้
• ไม่ตอ้งเซน็สญัญาเมือ่ด�าเนินการจดัซือ้ โดยจะมกีาร

รบัทราบ End User Agreement เมือ่เขา้ใชง้านคร ัง้แรก
ทีเ่ว็บ VLSC

• สามารถซือ้สทิธกิารใชจ้ากชอ่งทางจ�าหน่ายจ�านวน
มาก โดยไม่ตอ้งซือ้จากผูจ้�าหน่ายเพยีงรายเดยีว

• Product Key จะไดแ้ตกต่างกนัตามการสั่งซ ือ้ใน
แตล่ะคร ัง้ของ Open Business 

Open Volume
ถูกออกแบบมาส�าหรบัองคก์รที่ตอ้งการสิทธิการใช ้

งานจ�านวนมาก มสีว่นลดดา้นราคามากขึน้กวา่โปรแกรม 

Open Business โดยไมโครซอฟทไ์ดก้�าหนดผลติภณัฑ ์
ออกเป็นกลุม่ แอปพลเิคชนั ซอฟตแ์วรร์ะบบ และเซริฟ์เวอร ์
พรอ้มกบัก�าหนดคะแนนใหก้บัแต่ละผลิตภณัฑ ์ ลูกคา้
จะสามารถเลอืกซือ้สทิธกิารใชซ้อฟตแ์วรผ่์านโปรแกรม 
Open Volume ได ้ เมือ่รวมคะแนนผลติภณัฑใ์นกลุ่ม
เดยีวกนัไดม้ากกวา่ 500 คะแนนในการสัง่ซ ือ้คร ัง้แรก โดย
ไมโครซอฟทจ์ะใชค้ะแนนในการก�าหนดระดบัราคาทีผู่ซ้ ือ้
จะไดร้บัดว้ย

รายละเอยีดและสทิธปิระโยชน์
• มรีะดบัราคาถกูกวา่โปรแกรม Open Business 
• ผลติภณัฑถ์กูแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ 
 ◾ แอปพลเิคชนั เชน่ Microsoft Office, Visio, 
  Project, Visual Studio และอืน่ๆ 
 ◾ ซอฟตแ์วรร์ะบบ เชน่ Windows 10 Upgrade 
 ◾ เซริฟ์เวอร ์เชน่ Windows Server, SQL Server 
  และอืน่ๆ

โดยแตล่ะผลติภณัฑจ์ะถกูก�าหนดคะแนนไว ้ เชน่ Mi-
crosoft Office Professional มคีา่ 4 คะแนนตอ่สทิธกิาร
ใชง้าน Windows Server Standard มคีา่ 15 คะแนน 
และเมือ่มกีารซือ้ขัน้ต�า่ที ่500 คะแนนในแตล่ะกลุม่ ลกูคา้
จะไดร้บัระดบัราคาของ Open Volume ของกลุ่มผลติ
ภณัฑน้ั์นๆ  

• การสัง่ซ ือ้เพิม่ จะมหีมายเลขประจ�าตวัลกูคา้ เพือ่ให ้
สามารถสัง่ซ ือ้เพิม่เตมิไดด้ว้ยระดบัราคาเดยีวกนัตลอดระยะ
เวลา 2 ปีของสญัญา

• สามารถซือ้ Software Assurance เพิม่เตมิได ้
• ไม่ตอ้งเซน็สญัญาเมือ่ด�าเนินการจดัซือ้ โดยจะมกีาร

รบัทราบ End User Agreement เมือ่เขา้ใชง้านคร ัง้แรก
ทีเ่ว็บ VLSC

• สามารถซือ้สทิธกิารใชจ้ากชอ่งทางจ�าหน่ายจ�านวน
มาก โดยไม่ตอ้งซือ้จากผูจ้�าหน่ายเพยีงรายเดยีว

Open Value
เป็นโปรแกรมจ�าหน่ายสทิธกิารใชซ้อฟตแ์วรท์ีคุ่ม้ค่าที่

สดุ ส�าหรบัองคก์รทีต่อ้งการซือ้สทิธกิารใชพ้รอ้มดว้ยการ
ประกนัการอปัเกรด (Software Assurance) อยา่งนอ้ย 
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5 สทิธ ิมรีปูแบบการซือ้ทีย่ดืหยุน่และสะดวก ไม่ยุง่ยาก ให ้
ทางเลอืกในการแบง่ช�าระหรอืเชา่ใชซ้อฟตแ์วรไ์มโครซอฟท ์
เป็นระยะเวลา 3 ปีของสญัญา พรอ้มดว้ยสทิธปิระโยชนจ์าก 
Software Assurance (SA) ทีค่รอบคลมุทกุชว่งในวงจร
การใชง้านซอฟตแ์วร ์ท�าใหก้ารอปัเกรดง่ายขึน้ และบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยดา้นซอฟตแ์วรไ์ดด้ยีิง่ขึน้

รายละเอยีดและสทิธปิระโยชน์
• มกีารเซน็สญัญาเพือ่ยนืยนัการสัง่ซ ือ้ 
• ชว่ยใหท้ัง้องคก์รมสีญัญาดา้นซอฟตแ์วรเ์พยีงฉบบั

เดยีว จงึง่ายตอ่การบรหิารจดัการ
• สามารถอปัเกรดซอฟตแ์วรไ์ดต้ลอดเวลา โดยไม่ตอ้ง

ค�านึงถงึเวอรช์นัทีใ่ชอ้ยู ่หรอืตอ้งท�าสญัญาใหม่
• รบัสทิธปิระโยชนม์ากมายจาก Software Assurance 

ทีเ่พิม่ประโยชนส์งูสดุจาการลงทนุดา้นซอฟตแ์วร ์
• อัปเกรดซอฟตแ์วรใ์หก้บัทั้งองคก์รไดภ้ายในงบ

ประมาณทีก่�าหนดไวเ้รยีบรอ้ยแลว้
• การแบ่งช�าระค่าซอฟตแ์วรช์ว่ยลดค่าใชจ้า่ยเร ิม่ตน้ 

แตไ่ดร้บัซอฟตแ์วรท์ ัง้หมดทีต่อ้งการทนัที
• ประมาณการคา่ใชจ้า่ยดา้นซอฟตแ์วรร์ายปีได ้ท�าให ้

ก�าหนดงบประมาณง่ายขึน้
• สามารถซือ้สิทธิการใชง้านจากชอ่งทางจ�าหน่าย

จ�านวนมาก โดยไม่ตอ้งซือ้จากผูจ้�าหน่ายเพยีงรายเดยีว

ทำงเลอืกส�ำหรบัโปรแกรม Open Value
โปรแกรม Open Value ม ี 3 รปูแบบเพือ่ใหส้ามารถ

เลอืกไดต้ามความเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านและความ

Open Value – Subscription

เป็นโปรแกรมส�าหรบัผูต้อ้งการเชา่ใชซ้อฟตแ์วร ์
ใหก้บัทัง้องคก์ร มกีารตรวจสอบง่ายขึน้ และมี
คา่ใชจ้า่ยรายปีเร ิม่ตน้ต�า่ทีส่ดุ โดยช�าระคา่เชา่
ใชเ้ป็นรายปี พรอ้มกบัสามารถเปลีย่นสทิธใิน
การเชา่ใชเ้ป็นสทิธกิารใชถ้าวรได ้

Open Value
แบบ Non-companywide
เป็นโปรแกรมส�าหรบัผูต้อ้งการใช ้
ซอฟตแ์วรใ์นบางสว่นงาน และ
สามารถแบง่ช�าระเป็นรายปีได ้

แบบ Companywide
เป็นโปรแกรมส�าหรบัผูต้อ้งการ 
มมีาตรฐานซอฟตแ์วรเ์ดยีวกนัทัง้
องคก์ร และสามารถแบง่ช�าระ 
เป็นรายปี

เลอืกโปรแกรม Open License ทีเ่หมำะกบัธุรกจิของคณุ

กลุม่ลกูคา้

จ�านวนขัน้ต�า่
ในการสัง่ซ ือ้

รปูแบบสทิธกิารใชง้าน
ทีจ่�าหน่าย

สว่นลดเพิม่เตมิ

ทางเลอืกในการช�าระเงนิ

ชว่งอายขุองสญัญา
วธิสี ัง่ซ ือ้
สือ่บรรจซุอฟตแ์วร ์
การตรวจสอบสทิธิ
และการสัง่ซ ือ้

Open Value
ตอ้งการควบคมุคา่ใชจ้า่ยดา้น
ซอฟตแ์วร ์จดัการสทิธกิารใชไ้ดง่้าย 
และรบัสทิธปิระโยชนจ์าก SA

เพยีง 5 สทิธกิารใชง้านพรอ้มดว้ย 
Software Assurance

• License และ SA
• การตอ่อาย ุSA

ม ีส�าหรบั Open Value แบบ 
Companywide
ช�าระเต็มจ�านวนเมือ่ส ัง่ซ ือ้ หรอืแบง่
ช�าระเป็นรายปีก็ได ้
3 ปี

Open Business

ตอ้งการความยดืหยุน่ในการซือ้สทิธิ
การใชซ้อฟตแ์วรม์ากขึน้

เพยีง 5 สทิธกิารใชง้าน หรอืสทิธกิาร
ใชเ้ซริฟ์เวอร ์(ตอ่ประมวลผล) 1 
สทิธกิารใชง้าน
• License
• License และ SA
• การตอ่อาย ุSA

ไม่มี

ช�าระเต็มจ�านวนเมือ่ส ัง่ซ ือ้

2 ปี

Open Volume

ตอ้งการสว่นลดราคามากขึน้ตาม
ปรมิาณการสัง่ซ ือ้

มคีะแนนรวม 500 คะแนนในกลุม่
ผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ (แอปพลเิคชนั 
ซอฟตแ์วรร์ะบบ หรอืเซริฟ์เวอร)์
• License
• License และ SA
• การตอ่อาย ุSA

ไม่มี

ช�าระเต็มจ�านวนเมือ่ส ัง่ซ ือ้

2 ปี
กรณุาตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายของไมโครซอฟท ์
สามารถดาวนโ์หลดไดท้ีเ่ว็บ Volume Licensing Service Center (VLSC) หรอืสามารถสัง่ซ ือ้เพิม่เตมิได ้
ผ่านเว็บไซต ์Volume Licensing Service Center (VLSC) ที ่
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter
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ทำงเลอืกส�ำหรบัโปรแกรม Open Value
โปรแกรม Open Value ม ี3 รปูแบบเพือ่ใหค้ณุสามารถเลอืกไดต้ามความเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านและความ

ตอ้งการขององคก์ร

Open Value
แบบ Companywide

เป็นโปรแกรมส�าหรบัผูต้อ้งการ 
มมีาตรฐานซอฟตแ์วรเ์ดยีวกนั 
ทัง้องคก์ร และสามารถแบง่ช�าระ
เป็นรายปี

แบบ Non-companywide
เป็นโปรแกรมส�าหรบัผูต้อ้งการ
ใชซ้อฟตแ์วรใ์นบางสว่นงาน 
และสามารถแบง่ช�าระเป็น 
รายปีได ้

Open Value – Subscription

เป็นโปรแกรมส�าหรบัผูต้อ้งการเชา่ใชซ้อฟตแ์วรใ์หก้บัทัง้
องคก์ร มกีารตรวจสอบง่ายขึน้ และมคีา่ใชจ้า่ยรายปีเร ิม่
ตน้ต�า่ทีส่ดุ โดยช�าระคา่เชา่ใชเ้ป็นรายปี พรอ้มกบั
สามารถเปลีย่นสทิธใินการเชา่ใชเ้ป็นสทิธกิารใชถ้าวรได ้

2. Microsoft Enterprise Agreement 
ส�าหรบัองคก์รทีม่คีอมพวิเตอรห์รอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่250 เคร ือ่ง
หรอืคนขึน้ไป(*)   

(*) ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2559 จ�านวนขัน้ต�า่ในการ
เซน็สญัญา จะปรบัเป็นคอมพวิเตอรอ์ย่างต�่า 500 เคร ือ่ง
หรอืผูใ้ช ้500 คน 

Microsoft Enterprise Agreement เป็นโปรแกรม
จ�าหน่ายสทิธกิารใชซ้อฟตแ์วรท์ีเ่หมาะส�าหรบัองคก์รขนาด
ใหญซ่ึง่มเีคร ือ่งคอมพวิเตอรห์รอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่250 เคร ือ่ง/คน
ขึน้ไป ตอ้งการความยดืหยุน่ บรหิารจดัการง่าย และมรีะดบั

ราคาไม่แพง เพือ่น�าเทคโนโลยลีา่สดุของไมโครซอฟทม์าใช ้
เป็นมาตรฐานขององคก์ร โดยชว่ยใหก้ารบรหิารระบบและ
ก�าหนดงบประมาณไดง่้าย ขณะเดยีวกนัก็มโีครงสรา้งพืน้
ฐานดา้นไอททีีย่ดืหยุ่น สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ได ้

โดยลูกคา้มทีางเลอืกในการแบ่งช�าระ 3 ปีและไดส้ทิธิ
การใชง้านเป็นสิทธขิาด (Perpetual license) ผ่าน
โปรแกรม Enterprise Agreement (EA) หรอืเลอืก
เป็นการเชา่ใชผ่้านโปรแกรม Enterprise Subscription 
Agreement (EAS)

ขอ้แตกตำ่งระหวำ่ง EA และ EAS

Enterprise Agreement-EA
• เป็นแบบแบง่จา่ย 3 ปี 
•  หลงัการช�าระเงนิครบ 3 งวด จะไดร้บัสทิธกิารใชง้าน 
 เป็นแบบสทิธขิาด(*)
• สามารถตอ่อายเุฉพาะ Software Assurance
• สามารถเพิม่เคร ือ่งไดอ้ยา่งเดยีว (True Up)
•  มนีโยบายการลงบญัชเีป็นแบบตดัเป็นคา่เสือ่ม   
 (Capital Expenditure-CAPEX) 

 (*) ยกเวน้ผลติภณัฑ ์Microsoft Cloud Services  
 เพราะจะเป็นสทิธแิบบเชา่ใช ้

Enterprise Subscription Agreement-EAS
• เป็นแบบเชา่ใช ้
• ไม่ไดร้บัสทิธกิารใชง้านเป็นสทิธขิาด
• สามารถ Buy-out เพือ่ขอซือ้เป็นสทิธขิาดไดภ้ายหลงั
• สามารถเพิม่และลดจ�านวนไดร้ะหวา่งปี (True Up และ 
 True Down)
• มนีโยบายการลงบญัชเีป็นแบบคดิเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
 ด�าเนินการ (Operational Expenditure OPEX

ประโยชนข์อง Enterprise Agreement 
Enterprise Agreement ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยดา้นไอท ีและ
ใหผ้ลตอบแทนสงูสดุจากการลงทนุทางซอฟตแ์วร ์

• อปัเกรดสู่เทคโนโลยลี่าสุดไดด้ว้ยสทิธปิระโยชนจ์าก 
Software Assurance ที่ใหป้ระโยชนด์า้นเคร ือ่งมือ 
บรกิาร และโซลชูนัมากมาย
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• สามารถก�าหนดมาตรฐานทางไอทใีหก้บัทัง้องคก์ร 
ดว้ยเทคโนโลยใีหม่ทีส่ดุ แตป่ระหยดัคา่ใชจ้า่ย

• แบ่งช�าระเงนิภายในระยะเวลา 3 ปี ใหค้วามยดืหยุ่น 
และสะดวกต่อการก�าหนดงบประมาณ ขณะเดยีวกนัก็จดั
ซือ้ซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิไดต้ามตอ้งการ ดว้ยราคาคงทีต่าม
ทีก่�าหนดในสญัญา

• สามารถลงโปรแกรมใหก้บัพนักงานหรอืเคร ือ่ง
คอมพวิเตอรใ์หม่ทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างปีไดท้นัท ี (True Up) 
แลว้ค่อยช�าระเงนิตอนปลายปี ท�าใหม้กีระบวนการจดัซือ้
ทีร่วดเรว็ เพราะด�าเนินการสัง่ซ ือ้เพิม่เตมิเพยีงปีละ 1 คร ัง้ 

• ครบถว้นดว้ยเคร ือ่งมอืและแหลง่ขอ้มูลเพือ่การท�างาน
อยา่งมปีระสทิธผิลของบคุลากรทกุฝ่าย

• ไดร้บัสทิธใินการทดสอบซอฟตแ์วรเ์ป็นเวลา 60 วนั
กอ่นจะสัง่ซ ือ้เพือ่ใชง้านจรงิ

• ไม่ตอ้งเสยีเวลาไปกบัการนับจ�านวนสทิธกิารใชง้าน
ของซอฟตแ์วรท์ีใ่ชท้ ัง้หมด เน่ืองจากค�านวณคา่ซอฟตแ์วร ์
ตามจ�านวนคอมพวิเตอรห์รอืจ�านวนผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน

• จดัการและท�างบประมาณง่ายขึน้ โดยจดัซือ้จากสว่น
กลางและบรหิารสทิธกิารใชผ่้านระบบออนไลน ์ การสัง่ซ ือ้
แบบรวมศนูยท์�าใหใ้ชซ้อฟตแ์วรแ์ละสทิธปิระโยชนร์ว่มกนั
ระหวา่งสาขาตา่งๆ ได ้

ประเภทของ Enterprise Agreement 
Enrollment 

• Enterprise Enrollment
• Server and Cloud Enrollment (SCE) 

โครงสรำ้งและหลกักำรของ Enterprise 
Enrollment 

ลกูคา้ทีท่�าสญัญา Enterprise Enrollment จะตอ้งมี
คอมพวิเตอรห์รอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่250 เคร ือ่ง/คนขึน้ไป(*) โดย
ลกูคา้สามารถนับตามจ�านวนเคร ือ่งหรอืจ�านวนผูใ้ช ้หรอืจะ
ผสมกนัก็ได ้โดยสญัญาประเภทนีจ้ะใหป้ระโยชนส์งูสดุทัง้
ในดา้นราคา ความยดืหยุน่ในการใชง้านระหวา่งแบบตดิตัง้
ภายในองคก์ร (On-premises) กบัแบบคลาวด ์(Cloud) 
และสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ อกีหลายประการ   

(*) ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2559 จ�านวนขัน้ต�า่ในการ

เซน็สญัญา จะปรบัเป็นคอมพวิเตอรห์รอืผูใ้ชอ้ยา่งต�า่ 500 
เคร ือ่ง/คน 

Enterprise Products and Platforms  
Enterprise Product จะรวมผลติภณัฑท์ีเ่ป็นแบบ

ติดตัง้ภายในองคก์ร (On-premises) ส�าหรบัการใช ้
ผลติภณัฑท์ีส่�าคญัๆ ส�าหรบัเคร ือ่งลูกชา่ย (Desktop 
Product) เชน่ Windows 10 Enterprise, Office 
Professional Plus และ ชดุผลติภณัฑ ์Client Assess 
Licenses (CAL) โดยสญัญานีจ้ะครอบคลุมทัง้องคก์ร 
(Organization-wide) ลกูคา้ไม่สามารถท�าสญัญาเฉพาะ
แผนกหรอืส่วนงานในองคก์ร และส�าหรบัส�านักงานสาขา
แตล่ะแหง่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ สามารถเขา้รว่มใน
สญัญาได ้แตต่อ้งครอบคลมุทัง้สาขาเชน่เดยีวกนั 

ในการเร ิม่เซ็นสญัญา ลูกคา้สามารถสั่งซ ือ้เฉพาะ
บางผลติภณัฑข์อง Enterprise Product (หรอืเรยีกวา่ 
Component EA) หรอืซือ้ทัง้ชดุ เรยีกวา่ Professional 
Desktop Full Platform (หรอืเรยีกวา่ Platform EA) 
หรอื Enterprise Desktop  

โดยชดุ Professional Desktop Full Platform จะ
ประกอบดว้ยผลติภณัฑต์อ่ไปนี ้

• Windows Enterprise Upgrade
• Microsoft Office Professional Plus
• Core Client Access License Suite ซึง่ประกอบ

ไปดว้ย 
◾ Windows Server CAL
◾  SharePoint Server Standard CAL
◾  Exchange Server Standard CAL
◾  System Center Configuration Manager  

  Client Management License
◾  System Center Endpoint Protection
◾  Skype for Business Server Standard CAL

โดยชดุ Enterprise Desktop Full Platform จะ
ประกอบดว้ยผลติภณัฑต์อ่ไปนี ้

• Windows Enterprise Upgrade
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• Microsoft Office Professional Plus
• Enterprise Client Access License Suite ซึง่

ประกอบไปดว้ย
◾ ทกุผลติภณัฑภ์ายใต ้Core CAL suite
◾ Exchange Server Enterprise CAL with  

  Services (จะถกูรวม Data Loss Prevention  
  และ Exchange Online Protection ไวด้ว้ย)

◾ Exchange Online with Archiving for 
 Exchange Server
◾ SharePoint Server Enterprise CAL
◾ Skype for Business Server Enterprise CAL
◾ Windows Server Active Directory Rights 
 Management Services CAL
◾ Advanced Threat Analytics 

หมำยเหตุ: สามารถศึกษารายะเอียดทัง้หมดของ 
Enterprise Products ไดท้ี ่ www.microsoft.com/ 
en-us/Licensing/learn-more/brief-cal-suites.
aspx 

Microsoft Cloud Services
เพือ่ตอบสนองกบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นไปและคุม้คา่ที่

สุดส�าหรบัการลงทุน EA ใหท้างเลอืกในการเลอืกใชง้าน
ระหว่างแบบติดตัง้ภายในองคก์ร (On-premise) และ
แบบบรกิารออนไลน ์(Online Services) ซ ึง่ Microsoft 
Cloud Services ประกอบไปดว้ย 

• Office 365

• Microsoft Enterprise Mobility Suite ซึง่
ประกอบไปดว้ย 

◾ Azure Active Directory
◾ Windows Intune
◾ Azure Right Management 
◾ Microsoft Advanced Threat Analytic  

  (ATA) 
• Microsoft Dynamics CRM Online 
• Microsoft Azure 

Enterprise Cloud Suite 
Enterprise Cloud Suite (ECS) จะมจี�าหน่ายภายใต ้
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Enterprise Enrollment และประกอบไปดว้ย Office 365, 
Enterprise Mobility Suite และ Windows Software 
Assurance ตอ่ผูใ้ช ้ โดย ECS จะชว่ยใหผู้ใ้ชม้เีคร ีอ่งมอื
ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งผลลพัธก์ารท�างาน พรอ้ม
ทัง้มคีวามปลอดภยัและสามารถควบคมุไดท้ัง้องคก์ร 

ECS จะเป็นการเชา่ใชแ้บบ User Subscription 
License (User SL) หรอืส�าหรบัลกูคา้ Enterprise En-
rollment ทีม่ ีProfessional Desktop หรอื Enterprise 
Desktop จะสามารถซือ้เพิม่เตมิแบบ Add-on license 
ได ้

• ลูกคำ้ใหม่ - ECS Full User SL เหมาะส�าหรบั
ลกูคา้ใหม่ และตอ้งการใชบ้รกิาร Microsoft Cloud ทัง้
องคก์รและตอ้งการนับเป็นแบบตามจ�านวนผูใ้ช ้(User SL) 

• ลูกคำ้ EA ปัจจบุนั – ECS Add-On เหมาะส�าหรบั
ลกูคา้ปัจจบุนัของสญัญา Enterprise Enrollment และ
มกีารซือ้ Office Professional Plus, CAL Suite และ 
Windows Enterprise และตอ้งการยา้ยผูใ้ชไ้ปใช ้Mi-
crosoft Cloud แตย่งัตอ้งการรกัษาสทิธกิารใชง้านใหเ้ป็น
แบบสทิธขิาดส�าหรบัผลติภณัฑเ์ดมิ 

• ลูกคำ้ EA ปัจจุบนั - ECS from Software  
Assurance USL เหมาะส�าหรบัลกูคา้ปัจจบุนัของสญัญา 
Enterprise Enrollment และมกีารซือ้ Office Profes-

sional Plus, CAL Suite และ Windows Enterprise 
และมกีารช�าระเงนิเต็มจ�านวนแลว้ และตอ้งการยา้ยผูใ้ชท้กุ
คนไปเป็นแบบ User SL 

เคล็ดลบั
ลกูคา้สามารถเร ิม่เซน็สญัญา Enterprise Enroll-

ment โดยการซือ้ผลติภณัฑ ์Microsoft Cloud เชน่ 
Office 365 หรอื EMS ทีผู่ใ้ช ้250 คน (*) โดยไม่
จ�าเป็นตอ้งเร ิม่ซ ือ้ทเีดยีวทัง้องคก์ร 

(*) เปลีย่นเป็นผูใ้ช ้500 คนตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 
2559 

Windows Software Assurance per User
Windows Software Assurance per User เป็นการ

เปลีย่นจากการนับลขิสทิธขิองระบบปฏบิตักิาร Windows 
จากนับตามจ�านวนอุปกรณ ์ มาเป็นนับตามจ�านวนผูใ้ช ้
ท�าใหต้อ่หน่ึงผูใ้ชส้ามารถไดส้ทิธใินการใชง้าน Windows 
Enterprise Edition ไดบ้นทกุอปุกรณ ์ซึง่รวมไปถงึเคร ือ่ง
ทีเ่ป็นระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android ซึง่โดยรวมจะชว่ย
ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปอยา่งสะดวกและง่ายดายตาม
จ�านวนผูใ้ช ้แทนการตอ้งนับทกุอปุกรณ ์

Additional products
ลูกคา้สามารถสั่งซ ือ้ผลิตภณัฑเ์พิ่มเติมไดต้ ัง้แต่เร ิม่

สญัญาหรอืระหว่างสญัญา ซึง่การสั่งซ ือ้ Additional 
Product ตัง้แตเ่ร ิม่สญัญา จะท�าใหส้ามารถไดร้บัประโยชน์
จากการแบง่จา่ย การคงราคาเดมิ (ทีร่าคา USD) และสทิธิ
ในการ True Up 

ตวัอยา่งของ Additional Products เชน่ Windows 
Server, Exchange Server และอืน่ๆ 

Server and Cloud Enrollment
Server and Cloud Enrollment (SCE) เป็นอกีหน่ึง 

Enrollment ภายใตส้ญัญา Enterprise Agreement 
เหมาะส�าหรบัลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการก�าหนดมาตรฐานการ
ใชง้าน Microsoft Server และ Cloud โดยสญัญา SCE 
จะใหป้ระโยชนท์ัง้ในเร ือ่งการบรหิารจดัการ การไดป้ระโยชน์
ในเร ือ่งของราคาทีส่ามารถไดร้บัสว่นลดสงูสดุถงึ 15% ของ
การซือ้ Licenses พรอ้ม Software Assurance และไดร้บั 
5% ส�าหรบัการตอ่อาย ุSoftware Assurance รวมไปถงึ
การไดร้บัประโยชนอ์ืน่ๆ เชน่ Full Cloud Management 
และการสนับสนุนโดยไม่มกีารจ�ากดัจ�านวน (Unlimited 
Support) 

ผลติภณัฑภ์ำยใตส้ญัญำ SCE มดีงัตอ่ไปนี้

• Core Infrastructure (Windows Server and 
System Center)

• Application Platform (SQL Server, BizTalk 
Server และ SharePoint Server)
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• Developer Platform (Visual Studio)
• Microsoft Azure

หมำยเหต:ุ เมือ่เซน็สญัญา SCE เพือ่ซ ือ้ผลติภณัฑใ์น 
3 กลุม่แรก และมกีารซือ้ Azure เพิม่เตมิ จะไดร้บัสว่นลด
ของ Azure เพิม่ 5%

โครงสรำ้งของสญัญำ (Agreement Structure) 
สญัญา EA มีความยืดหยุ่นในการรวมการซือ้ของ

บรษิทัในเครอื และสาขาทัง้ทีอ่ยู่ในประเทศเดยีวกนัหรอื
ตา่งประเทศมาไวด้ว้ยกนั โดยโครงสรา้งสญัญาจะประกอบ
ไปดว้ย 

• Microsoft Business and Services Agreement 
(MBSA) เป็นสญัญาหลกัในการก�าหนดเงือ่นไขโดยทั่วๆ 
ไปของลขิสทิธิไ์มโครซอฟท ์การบรกิาร และการสนับสนุน
ตา่งๆ สญัญา MBSA จะมกีารเซน็สญัญาเพยีงคร ัง้เดยีว 

• Enterprise Agreement จะเป็นการก�าหนดเงือ่นไข
ตา่งๆ ของสญัญา Enterprise Agreement เชน่ เงือ่นไข
ในการซือ้ สทิธใินการ True up และเงือ่นไขอืน่ๆ

• Enterprise Agreement Enrollment เป็นการ
ใหข้อ้มูลในเร ือ่งการซือ้ เชน่ ผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ ช ือ่ของ 
License Solution Partner (LSP) ทีเ่ป็นผูจ้�าหน่าย และ
อืน่ๆ 

อำยุของสญัญำและกำรช�ำระเงิน
สญัญา Enterprise Agreement มอีายุ 3 ปี โดย

ค�านวณราคาตามจ�านวนคอมพวิเตอรห์รอืจ�านวนผูใ้ชท้ีใ่ช ้
ตอ่ระยะเวลา 1 ปี มกีารก�าหนดราคาคงที ่(ทีอ่ตัราเงนิ USD)  
และมกีารช�าระเงนิเป็นรายปี ณ วนัครบรอบปีของสญัญา 
ท�าใหส้ามารถจดัตัง้งบประมาณตอ่คอมพวิเตอรห์น่ึงเคร ือ่ง
หรอืพนักงานหน่ึงคนไดง้่าย และก�าหนดลว่งหนา้ไดถ้งึ 3 ปี

กำรก�ำหนดระดบัรำคำ
ลกูคา้จะตอ้งแจง้ถงึจ�านวนคอมพวิเตอรห์รอืจ�านวนผูใ้ช ้

ในองคก์รทีม่คีุณสมบตัติามสญัญาใหไ้มโครซอฟทท์ราบ  

เพื่อใชก้�าหนดระดับราคาของสัญญา Enterprise  

Agreement ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ระดับตามจ�านวน
คอมพวิเตอรห์รอืจ�านวนผูใ้ชข้ององคก์ร ดงันี้

คอมพิว เตอร ท์ี่มีคุณสมบัติตามสัญญา ได ้แก ่
คอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อปส่วนบุคคล โนต้บุก๊ เวริก์สเตชนั 
และอปุกรณท์ีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัทีใ่ชโ้ดยองคก์รคูส่ญัญา 
ซึง่สามารถใชก้บัผลติภณัฑข์องไมโครซอฟทท์ีร่ะบไุวใ้น
สญัญาได ้

หมำยเหต:ุ คอมพวิเตอรท์ีไ่ม่ถกูรวมในสญัญา ไดแ้ก ่
เคร ือ่งเซริฟ์เวอร ์ ระบบทีใ่ชง้านซอฟตแ์วรเ์ฉพาะทางของ
ธรุกจิ และระบบทีม่รีะบบปฏบิตักิารฝังอยูใ่นตวั

กำรเพิม่จ�ำนวนคอมพวิเตอรใ์นองคก์ร  (True-Up)
ในระหว่างอายุของสญัญา เมือ่ธุรกจิเตบิโตขึน้ ย่อม

มีการน�าคอมพิวเตอรม์าใชม้ากขึน้ ลูกคา้ Enterprise 
Agreement สามารถน�าซอฟตแ์วรท์ ัง้หมดทีร่ะบใุนสญัญา
มาใชก้บัคอมพวิเตอรเ์คร ือ่งใหม่ไดท้นัท ีโดยจะตอ้งแจง้และ
ช�าระเงนิส�าหรบัคอมพวิเตอรท์ีเ่พิม่ ระหวา่งชว่ง 60 ถงึ 30 
วนัลว่งหนา้กอ่นวนัครบรอบปีของสญัญา (Anniversary 
Date) จงึเป็นการสัง่ซ ือ้เพยีงคร ัง้เดยีวต่อปี ชว่ยลดเวลา
และค่าใชจ้่ายในการจดัการและลดกระบวนการสั่งซ ือ้ลง
อยา่งมาก  

เคล็ดลบั
ส�าหรบัสัญญา Enterprise Agreement  

Enrollment จะสามารถ True Up ไดเ้พยีงอยา่งเดยีว 
ถา้เป็นสญัญา Enterprise Subscription Agreement  
จะสามารถ True Up และ True Down คอืลดจ�านวน
การสัง่ ณ วนัครบรอบสญัญา (Anniversary Date) 
ตามการใชง้านจรงิ ณ วนัน้ัน 

ระดบัรำคำ

A
B
C
D

จ�ำนวนคอมพวิเตอรห์รอืจ�ำนวนผูใ้ชท้ีม่ี
คณุสมบตัติำมสญัญำ (เคร ือ่ง/คน) 

250 – 2,399
2,400 – 5,999
6,000 – 14,999

15,000 ขึน้ไป



16  | คู่มอืแนะน�ำกำรจดัซือ้ผลติภณัฑไ์มโครซอฟท ์

Step Up 
Step Up คอืการใหส้ทิธใินการช�าระเงนิเฉพาะสว่นตา่ง

ในการอปัเกรดไปสู ่Edition ทีส่งูกวา่ เชน่ Step Up จาก 
Core CAL ไปสู ่Enterprise CAL หรอื Step Up จาก 
Windows Server Standard ไปสู ่Windows Server 
Datacenter 

Add On
Add On คอืการใหส้ทิธใินการซือ้ Microsoft Online 

Services เพิม่เตมิบนผลติภณัฑเ์ดมิ เชน่ ลกูคา้มกีารเซน็
สญัญา EA และซือ้ผลติภณัฑ ์Office Professional Plus 
และ Core CAL และลกูคา้มคีวามสนใจทีจ่ะไดป้ระโยชนเ์พิม่
เตมิของ Office 365 แตย่งัอยากรกัษาสทิธใินการไดส้ทิธิ
การใชง้านเป็นสทิธขิาด ลกูคา้สามารถเลอืกทีจ่ะซ ือ้ Add 
On ของ Office 365 ได ้ 

จดักำรสทิธกิำรใชง้ำนไดง่้ำยดำย
Volume Licensing Services Center (VLSC) คอื

เว็บไซตท์ีคุ่ณสามารถเรยีกใชแ้ละจดัการขอ้มูลสทิธกิาร
ใชง้านทัง้หมด เชน่ Volume License, Product Key, 
Download โปรแกรมตา่งๆ, ดสูถานะของสญัญา, ขอ้มูล
การสัง่ซ ือ้ และสทิธขิอง Software Assurance ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั มกีารปรบัใหต้รงกบัลูกคา้แต่ละราย และแสดง
ผลไดใ้นหลายภาษา หากตอ้งการอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
กรณุาศกึษาที ่https://www.microsoft.com/licensing/
servicecenter 

 
กำรตอ่อำยุสญัญำ

คณุสามารถตอ่อายสุญัญา Enterprise Agreement 
ไดอ้กี 1 หรอื 3 ปี โดยราคาการตอ่อายสุ�าหรบัเคร ือ่งเด
สกท็์อปทีม่ีสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรอ์ยู่แลว้จะเป็นราคา 
Software Assurance เทา่น้ัน

3. Microsoft Product and Services 
Agreement – MPSA 
ส�าหรบัองคก์รทีม่คีอมพวิเตอรห์รอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่250 เคร ือ่ง/
คนขึน้ไป 

Microsoft Product and Service Agreement เป็น
สญัญาใหม่ทีม่าแทนทีส่ญัญา Select Plus ซึง่สญัญานีใ้ห ้
ความยดืหยุน่ในการซือ้เป็นคร ัง้ๆ ของ Microsoft Online 
Services, ซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ และ Software Assurance ให ้
กบัทัง้องคก์รทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศ โดยลกูคา้
สามารถสะสมคะแนนทีม่กีารซือ้ทั่วโลกเพือ่ไดร้ะดบัราคา
ทีด่ทีีสุ่ด ลดเวลาในการจดัการในการทีจ่ะตอ้งดูแลหลาย
สญัญา ใหม้ารวมไวภ้ายใตส้ญัญาเดยีว   

ประโยชนข์องสญัญำ MPSA
• สญัญาเดยีว (Single Agreement) ทีร่วมการซือ้

ส�าหรบั Online Services ซอฟตแ์วร ์และการประกนัการ
อปัเกรด (Software Assurance) ส�าหรบัทัง้องคก์รไวภ้าย
ใตส้ญัญาเดยีว

• ใหค้วามสามารถในการควบคมุนโยบายการจดัซือ้โดย
สว่นกลาง ในขณะทีย่งัคงใหท้างเลอืกในการจดัซือ้ทีย่ดืหยุน่ 
โดยมโีครงสรา้งการจดัซือ้ทีก่�าหนดไดต้ามความตอ้งการที่

แตกตา่งของแตล่ะหน่วยงาน 
• ความยดืหยุน่ในการเลอืกซือ้ทัง้ Online Services 

และซอฟตแ์วร ์ และสามารถสะสมคะแนนรว่มกนัเพือ่ไดร้บั
สว่นลดเพิม่เตมิ

• ความสามารถในการจัดหาและสมัครใชบ้รกิาร
ออนไลนข์อง Microsoft ส�าหรบัจ�านวนของผูใ้ชต้ามความ
จ�าเป็น เพือ่ใหค้ณุมคีวามยดืหยุน่และสามารถทยอยยา้ยผู ้
ใชแ้ละแอปพลเิคชนัไปสูร่ะบบคลาวดไ์ด ้

• มบีรกิาร Microsoft Volume Licensing Center 
ทีร่วมขอ้มูลการจดัซือ้ทกุอยา่งไว ้ท�าใหจ้ดัการสนิทรพัยไ์ด ้
อยา่งง่ายดาย

สญัญำ (Agreement)
MPSA เป็นสญัญาพืน้ฐานทีร่วมขอ้ตกลงและเงือ่นไข

จากสญัญามาตรฐานทั่วไปใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว โดยสญัญา
นีจ้ะไม่มวีนัหมดอายุ และในสญัญาจะรวมขอ้ก�าหนดและ
เงือ่นไขทีพ่บใน Microsoft Business and Services 
Agreement (MBSA) ขอ้ตกลง Select Plus (*) และ
ขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขของ Microsoft Online Services 
มาไวด้ว้ยกนัในสญัญาเดยีว และชว่ยใหอ้งคก์รทีม่หีลายรปู
แบบในเครอืเดยีวกนั เชน่ มที ัง้หน่วยงานทีเ่ป็นเอกชน หน่วย
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งานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ และหน่วยยงานการศกึษา ให ้
สามารถมารวมอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงเดยีวกนัได ้โดยการรวม
เป็นสญัญาเดยีว จะสามารถชว่ยลกูคา้ใหป้ระหยดัเวลาและ
ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการจดัซือ้และการจดัการสนิทรพัย ์

* มผีลบงัคบัใช ้1 กรกฎาคม 2559 ในตลาดทีม่สีญัญา 
MPSA ไมโครซอฟทจ์ะหยุดการจ�าหน่ายผ่านโปรแกรม 
Select Plus โดยภาคการศึกษาและภาครฐัจะยงัคง
สามารถซือ้ผลติภณัฑภ์ายใตส้ญัญา Select Plus ไดต้อ่
ไป สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.microsoft.
com/selectfaq 

Purchase Accounts (PA) 
ภายใตส้ญัญา MPSA ลูกคา้สามารถลงทะเบยีนหน่ึง

หรอืมากกวา่หน่ึง Purchase Account ลกูคา้สามารถตัง้
ช ือ่ Purchase Account ตามชือ่ทีต่อ้งการ เชน่ ตัง้ช ือ่ตาม
บรษิทัในเครอื ช ือ่ตามแผนก ชือ่ตามฝ่าย หรอืตามกลุม่ภาย
ในอืน่ๆ ขึน้อยูก่บัวา่ ลกูคา้ตอ้งการทีจ่ะจดัโครงสรา้งการจดั
ซือ้ส�าหรบัองคก์รอยา่งไร โดยทกุ Purchase Account จะ
ถูกเช ือ่มโยงเขา้กบัสญัญา MPSA ทีเ่ป็นชือ่องคก์รทีจ่ด
ทะเบยีนตามกฎหมายและใชใ้นการเซน็สญัญา MPSA 
คร ัง้แรก 

ดงัน้ันลูกคา้จะสามารถบรหิารจดัการ Portfolio L 

icenses ของทัง้องคก์รไดอ้ยา่งง่ายดาย และลกูคา้สามารถ
เลอืกดกูารจดัซือ้ตามแตล่ะ Purchase Account ประเภท
ของหน่วยงาน หรอืดทูเีดยีวของทัง้องคก์ร  และภายใตห้น่ึง 
Purchase Account ลกูคา้สามารถเลอืกซือ้ไดก้บัหลาย
ตวัแทนจ�าหน่าย 

กำรต ัง้รำคำส�ำหรบัหน่วยงำนเอกชน
ภายใตส้ญัญา MPSA จะมกีารจดักลุม่ผลติภณัฑอ์อก

เป็น 3 กลุม่
• Application
• System
• Server 
ราคาของแต่ละกลุ่มจะถูกก�าหนดตามปรมิาณการจดั

ซือ้ผลติภณัฑใ์นกลุ่มน้ันๆ และแต่ละผลติภณัฑจ์ะมีการ

ก�าหนดคะแนนเพือ่ใชใ้นการสะสม ซึง่สามารถดขูอ้มูลเพิม่
เตมิไดท้ีห่วัขอ้ Select Plus 

Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) 
ขอ้มูลทัง้หมดในการจดัซือ้จะอยูท่ี ่Microsoft Volume 

 

Licensing Center (MVLC) โดยลูกคา้สามารถดู
ประวตักิารซือ้สทิธกิารใชง้าน สทิธปิระโยชนข์อง Software 
Assurance รวมไปถงึสามารถท�า Self-provisioning 
หรอืการสมคัรใชบ้รกิาร Microsoft Online ดว้ยตนเองได ้

4. Microsoft Select Plus
ส�าหรบัองคก์รที่มีคอมพิวเตอรห์รอืผูใ้ชต้ ัง้แต่ 250 

เคร ือ่ง/คนขึน้ไป ผลบงัคบัใช ้1 กรกฎาคม 2559 ในตลาด
ทีส่ามารถใชไ้ด ้MPSA ไมโครซอฟทจ์ะหยดุการจ�าหน่าย
ผ่านโปรแกรม Select Plus โดยภาคการศกึษาและราชการ
จะยงัคงสามารถซือ้ผลติภณัฑภ์ายใตส้ญัญา Select Plus 
ตอ่ สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.microsoft.
com/selectfaq

สญัญา Select Plus เหมาะส�าหรบัองคก์รขนาดกลาง
ถงึขนาดใหญท่ีม่คีอมพวิเตอรห์รอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่250 เคร ือ่ง/
คนขึน้ไป และตอ้งการสัง่ซ ือ้เป็นคร ัง้ๆ ตามความตอ้งการ 

โครงสรำ้งของสญัญำ Select Plus
สญัญา Select Plus ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงันี ้ (1)  

Microsoft Business and Service Agreement 
(MBSA) (2) ตวัสญัญา (Agreement) และ (3) Select 
Plus Affiliate Registration Form

Microsoft Business and Service Agreemen 
เป็นสญัญาทีไ่ม่มีหมดอายุระหว่างลูกคา้กบัไมโครซอฟท ์
ระบุถงึขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขเบือ้งตน้ทีม่ผีลกบัทุกสญัญา
ทีท่�าภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ เชน่ การใชง้านและความเป็น
เจา้ของ การรกัษาความลบั และการรบัประกนั โดยสญัญา
นีจ้ะตอ้งถูกลงนามก่อนหรอืในวนัเดยีวกบัวนัทีใ่นสญัญา 
Select Plus
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Select Plus agreement จะลงทะเบยีนองคก์รของ
คณุเขา้สูโ่ปรแกรม Volume Licensing เพือ่ใหส้ามารถ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดใ้นราคาพเิศษ

Select Plus affiliate registration form ซ ึง่จะ
มกีารระบุถงึสาขาย่อยหรอืบรษิทัในเครอืขององคก์ร และ
เป็นการสมคัรสาขาย่อยเขา้รว่มโปรแกรม เพือ่ใหส้ามารถ
ซือ้สทิธกิารใชซ้อฟตแ์วรแ์ละบรกิารต่างๆ ภายใตส้ญัญา 
Select Plus เดยีวกนั ในแบบฟอรม์ยงัระบถุงึ Licensing 
Solution Partner (LSP) ทีต่ดิตอ่โดยตรงกบัสาขายอ่ยน้ัน 
การมสีญัญา Select Plus Agreement แยกจาก Select 
Plus Affiliate Registration จะสรา้งความยดืหยุ่นแก่
องคก์รที่มีส�านักงานในหลายประเทศหรอืหลายภูมิภาค 
เพยีงใชส้ญัญาการซือ้เพยีงฉบบัเดยีวทีม่ผีลทัง้องคก์ร ซ ึง่
ท�าใหก้ารจดัการและการท�ารายงานมปีระสทิธภิาพมากกวา่
เดมิ แมก้ารสัง่ซ ือ้ของแต่ละสาขาจะแยกออกจากกนั แต่
สทิธกิารใชซ้อฟตแ์วรท์ ัง้หมดจะอยูภ่ายใตส้ญัญาหลกัเพยีง
ฉบบัเดยีว

ระดบัรำคำของ Select Plus 
(รำคำส�ำหรบัองคก์รธุรกจิ)

Select Plus แบ่งผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรเ์ป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก ่แอปพลเิคชนั เซริฟ์เวอร ์และซอฟตแ์วรร์ะบบ โดย
ระดบัราคาในแตล่ะกลุม่จะพจิารณาจากคะแนนทีค่ณุได ้ซ ึง่
จะมสีว่นลดมากขึน้ตามปรมิาณการซือ้โดยอตัโนมตัิ

• แอปพลเิคชนั (Applications) ตวัอยา่งของแอป
พลเิคชนั เชน่ Microsoft Office Professional Plus, 
Microsoft Developer Tool, Microsoft Access และ
อืน่ๆ

• ซอฟตแ์วรร์ะบบ (Systems) ตวัอย่างของระบบ
ปฏบิตักิารเคร ือ่งเดสกท็์อป ไดแ้ก ่ระบบปฏบิตักิารแบบอปั
เกรด เชน่ Windows 10 

• เซริฟ์เวอร ์ (Servers) ตวัอย่างของซอฟตแ์วร ์
เซริฟ์เวอร ์ ไดแ้ก ่ ระบบปฏบิตักิาร Windows Server, 
Microsoft Exchange Server, ซอฟตแ์วรฐ์านขอ้มูล 
Microsoft SQL Server และ Client Access License 
(CAL) ทีเ่กีย่วขอ้ง

รำคำส�ำหรบัองคก์รธุรกจิม ี4 ระดบั ดงันี้

กำรปรบัระดบัรำคำ
หากคณุใช ้Select Plus รว่มกบั Enterprise Agree-

ment ก็ไม่จ�าเป็นตอ้งคดิคะแนนสะสมขัน้ต�า่ตอ่ปี แตก่ารใช ้
Select Plus เพือ่ก�าหนดระดบัราคาแรกเร ิม่ คณุจะตอ้งมี
คะแนนสะสมขัน้ต�า่ตามเกณฑท์ีก่�าหนดเมือ่มกีารตรวจสอบ
ประจ�าปีในปีตอ่ๆ ไป

การสั่งซ ือ้คร ัง้แรก ซึง่สามารถรวมยอดการสั่งซ ือ้จาก
สาขายอ่ยทีล่งทะเบยีนได ้จะเป็นตวัก�าหนดระดบัราคาของ
องคก์ร โดยคุณสามารถใชร้ะดบัราคานีไ้ดจ้นครบปีของ
สญัญา ซึง่จะมกีารตรวจสอบปรมิาณการสัง่

ซ ือ้เพือ่ปรบัระดบัราคาทุกครบรอบปีของสญัญา หรอื
จนกระทั่งองคก์รของคุณซือ้ผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ครบตาม
เกณฑข์องระดบัราคาถดัไป คณุจะไดร้บัสว่นลดในระดบัที่

สงูขึน้ทนัททีีค่ะแนนสะสมขัน้ต�า่ตอ่ปีตอ่กลุม่ผลติภณัฑเ์ป็น
ไปตามเกณฑข์องระดบัราคาน้ันๆ โดยการสัง่ซ ือ้ของสาขา
ยอ่ยทีล่งทะเบยีนเขา้กบัสญัญา Select Plus หลกั จะถกู
รวมเขา้กบัคะแนนสะสมขององคก์รตอ่กลุม่ผลติภณัฑน้ั์นๆ 
เพือ่ใหไ้ดร้ะดบัราคาทีด่ทีีส่ดุ

หากปีใดมยีอดสัง่ซ ือ้ต�า่กวา่คะแนนขัน้ต�า่ตอ่ปีทีก่�าหนด 
ระดบัราคาในปีถดัไปขององคก์รจะลดลงหน่ึงขัน้

เชน่ จากระดบั B เป็นระดบั A โดยในแตล่ะปีระดบัราคา
จะลดลงไม่เกนิหน่ึงขัน้

ระดบัรำคำ Select Plus 
ส�ำหรบัองคก์รธุรกจิ

A
B
C
D

คะแนนสะสมขัน้ต�ำ่ตอ่ปีตอ่
กลุ่มผลติภณัฑ ์

500
4,000
10,000
25,000
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สทิธกิำรใชง้ำนส�ำหรบัผูใ้หบ้รกิำรเชำ่เคร ือ่ง
(Rental Right)

Rental Right คอืใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธจิากไมโครซอฟท ์
ทีย่นิยอมใหอ้งคก์รด�าเนินการเชา่ ท�าสญัญาเชา่ ใหย้มื หรอื
จดัซือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลทีส่ามไป
พรอ้มดว้ยระบบปฏบิตักิาร Windows และ Microsoft 
Office ตวัอย่างขององคก์รเหล่านีร้วมถึงอินเทอรเ์น็ต
คาเฟ่ Kiosk ทีโ่รงแรมและสนามบนิ ศนูยบ์รกิารธรุกจิ และ
อปุกรณส์�านักงาน บรษิทั ลสีซิง่ เป็นตน้

Rental Rights เป็นแนวทางทีไ่ม่ซบัซอ้น และท�าเพยีง
คร ัง้เดยีว โดยจะเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธขิอง Windows 
หรอื Microsoft Office ในการยอมใหม้กีารเชา่ ท�าสญัญา
เชา่ หรอืจดัซือ้ซอฟตแ์วร ์ซ ึง่โดยทัว่ไปถอืเป็นขอ้หา้มภายใต ้
เงือ่นไขการใชง้านส�าหรบัผลติภณัฑเ์หลา่นี ้เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของ Microsoft Volume Licensing 

เปรยีบเทยีบโปรแกรม Volume Licensing

ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เมือ่องคก์รผูใ้หเ้ชา่ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ช ้
สทิธ ิ Rental Rights ผูใ้ชเ้คร ือ่งคอมพวิเตอรจ์งึจะไดร้บั
อนุญาตใหใ้ชง้าน Windows และ Microsoft Office 
บนเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์หลา่น้ันอยา่งถกูตอ้ง Rental Rights 
จะท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่ องคก์รของคณุไดป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนด
และเงือ่นไขของ Microsoft Volume Licensing

มผีลบงัคบัใช ้1 กมุภาพนัธ ์2559 Rental Right ไม่ตอ้ง
มกีารช�าระเงนิผ่านทาง Microsoft Volume Licensing 
โดยรายละเอยีดจะเป็นไปตามเงือ่นไข Agreement for 
Leasing หรอื Renting Certain Microsoft Software 
(https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/
product-licensing/rental-rights.aspx) รายละเอยีด
ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัอนุญาตเป็นไปตามรายละเอยีดดา้นลา่ง

Open Value

ตวัแทนจ�าหน่ายทัว่ไป

Open Vale 
Subscription

Select Plus (1) Microsoft 
Product and 

Services 
Agreement 

(MPSA)

Enterprise 
Agreement 

(EA)

Enterpris 
Subscritption 
Agreement 

(EAS)

สามารถ download ไดท้ี ่
Volume Licensing Service 

Center (VLSC)

สามารถ download ไดท้ี ่
Microsoft Volume Licensing 

Center (MVLC) 

สามารถ download ไดท้ี่
Volume Licensing Service 

Center (VLSC)

แบง่จา่ยรายปี (Annual Payment) หรอืช�าระทัง้หมด (Up-front Payment)

มจี�าหน่าย

จ�านวนของผูใ้ช ้
หรอืเคร ือ่ง

Licensing Offering

ราคา

Agreement Term
การช�าระเงนิ

ตวัแทนจ�าหน่าย
โปรแกรมทีใ่ชใ้นการ
ตดิตัง้ (media)

Software 
Assurannce
Online Services (3)

License + Software 
Assurance, Software 
Assurance เมือ่มกีาร

ตอ่อายุ

ซ ือ้เฉพาะ License, License + 
Software Assurance, Software 

Assurance เมือ่มกีารตอ่อายุ

License + Software Assurance, 
Software Assurance เมือ่มกีาร

ตอ่อายุ

ตัง้แต ่5 ขึน้ไป ตัง้แต ่250 ขึน้ไป ตัง้แต ่250 ขึน้ไป

ก�าหนดตามจ�านวนเคร ือ่ง และ/หรอื จ�านวน
License และ Software Assurance

ก�าหนดตามการสะสมคะแนนของ
แตล่ะ product pool 

ค�านวณตามจ�านวนเคร ือ่งหรอืผูใ้ช ้

3 ปี สามารถตอ่อายไุด ้ สญัญาไม่มหีมดอายุ 3 ปี สามารถตอ่อายไุด ้

ตวัแทนจ�าหน่ายทัว่ไป License Solution Partner (LSP)

ถกูรวมแลว้ ถกูรวมแลว้สามารถสัง่ซ ือ้ตา่งหาก

Open License

ซือ้เฉพาะ License, 
License + 
Software 

Assurance, 
Software 

Assurance เมือ่มี
การตอ่อายุ

2 ปี
ช�าระทัง้หมดเมือ่มี

การสัง่ซ ือ้ (up-front 
payment)

สัง่ซ ือ้ตา่งหาก

สามารถสัง่ซ ือ้
ตา่งหาก

ไม่มจี�าหน่าย
หมำยเหตุ
(1) เร ิม่วนัที ่1 กรกฏาคม 2559 ไมโครซอฟทจ์ะหยดุรบัการสัง่ซ ือ้ภายใตส้ญัญา Select Plus โดยลกูคา้กลุม่ภาคการศกึษาและภาครฐัยงัคงสามารถสัง่ซ ือ้ตอ่ไป
(2) เร ิม่วนัที ่1 กรกฏาคม 2559 จะมกีารปรบัขัน้ต�า่ในการสัง่ซ ือ้เป็น 500 เคร ือ่ง/ผูใ้ช ้
(3) Online Service เป็นการใหบ้รกิารแอพพลเิคช ัน่โดยโปรแกรมตา่งๆ จะถกูตดิตัง้ที ่Microsoft Datacenter
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* N, K และ KN เป็นผลติภณัฑท์ีม่ีจ�าหน่ายในบาง
ประเทศเทา่น้ัน 

ขอ้จ�ำกดั
• ไม่สามารถใช ้Windows Enterprise เพือ่การเชา่ 
 ใชไ้ด ้

Office Products

Qualifying versions of 
Office for Rental Rights

Microsoft Products and 
Services Agreement

Open License Select Plus 
Agreement

Office Standard 2016 X X X 
Office Standard 2013 X X X 
Office Standard 2010 X X X 

Office Professional Plus 2016 X X X 
Office Professional Plus 2013 X X X 
Office Professional Plus 2010 X X X 

Office Standard

Office Professional Plus

Windows products

Qualifying versions of Windows 
for Rental Rights*

Windows 10 Pro (N, KN) 
(32-bit or 64-bit)
Windows 8 and Windows 8.1 
(32-bit or 64-bit) – Pro (K, KN)
Windows 7 Professional 
(32-bit or 64-bit) (K, KN)

OEM

X

X

X

Microsoft Products and 
Services Agreement

X

X

Open License

X

X

X

Select หรือ 
Select Plus 
Agreement

X

X

X

• Rental Right อนุญาตเฉพาะเคร ือ่งทีใ่ชเ้พือ่การคา้
• Rental Right ไม่สามารถใชก้บัผลติภณัฑท์ีถู่ก 

 ตดิตัง้ลงบนเคร ือ่งเซริฟ์เวอรห์รอือปุกรณอ์ืน่ๆ ทีใ่ช ้
 

 ส�าหรบัการใหบ้รกิารผูใ้ชท้ีใ่ชง้านทลีะหลายคน  
 (Multiple users) ◾
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บทที ่2

ค�าแนะน�าในการจดัซือ้
สทิธกิารใชง้านส�าหรบัองคก์ร
ประเภทตา่งๆ

1. ขอ้แนะน�ำในกำรจดัซือ้
เคร ือ่งคอมพวิเตอรใ์หม่ส�ำหรบัทุกองคก์ร

ซอฟตแ์วรท์ีจ่�าเป็นตอ้งจดัซือ้พรอ้มกบัระบบคอมพวิเตอร ์
คอื ระบบปฏบิตักิาร (Operating System) ซึง่ถอืวา่เป็น
โปรแกรมพืน้ฐานทีจ่�าเป็นส�าหรบัการควบคุมระบบ หาก
ไม่มซีอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตักิาร เคร ือ่งคอมพวิเตอรจ์ะไม่
สามารถท�างานได ้

ก ) ระบบปฏบิตักิำรไมโครซอฟทส์�ำหรบั
เคร ือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล (Desktop OS)

ระบบปฏบิตักิารไมโครซอฟทส์�าหรบัเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์
สว่นบคุคล ไม่วา่จะเป็นชนิดตัง้โตะ๊ (Desktop) หรอืชนิด
พกพา (Notebook) จะมกีารจดัจ�าหน่ายแบบเดยีวเทา่น้ัน
คอื สทิธกิารใชง้านประเภท OEM ซึง่มีรายละเอยีดขอ้
ก�าหนดและเงือ่นไขการใชง้านตามทีร่ะบไุวใ้นบทที ่1

ดงัน้ัน ในการจดัซือ้ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตักิารนี ้หน่วย
งานควรระบุรายละเอียดของระบบปฏิบตัิการที่ตอ้งการ 
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดขอ้ก�าหนดของเคร ือ่ง
คอมพวิเตอร ์เชน่เดยีวกบัรายละเอยีดอปุกรณป์ระกอบอืน่ๆ 
ขอ้ความทีร่ะบคุวรมรีปูแบบดงันี้

“สทิธกิารใชง้านระบบปฏบิตักิาร (ช ือ่ผลติภณัฑ)์ 
(รุน่ของผลติภณัฑ)์ ชนิด OEM พรอ้มชดุผลติภณัฑ ์
ทีถ่กูตอ้ง”

เชน่ สทิธกิารใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows 10 
Professional ชนิด OEM พรอ้มชดุผลติภณัฑท์ีถ่กูตอ้ง

การเขียนขอ้ก�าหนดที่ชดัเจนดงัตวัอย่างขา้งตน้ จะ
ท�าใหม้ัน่ใจวา่จะไดร้บัสทิธกิารใชง้านระบบปฏบิตักิารไมโคร
ซอฟทป์ระเภท OEM พรอ้มเอกสารแสดงสทิธทิีค่รบถว้น
สมบรูณ์

ขอ้แนะน�ำเพิม่เตมิ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทุกคร ัง้ที่มีการซือ้ เคร ื่อง

คอมพวิเตอรใ์หม่ วา่มกีารตดิตัง้ Windows ทีถ่กูลขิสทิธิ ์

มาดว้ยทกุคร ัง้
  
การจดัซือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่ ีWindows มาพรอ้ม

กบัตวัเคร ือ่งเป็นวธิกีารจดัซือ้ลขิสทิธิท์ีถ่กูทีส่ดุ และง่ายตอ่
การจดัการ เพราะการซือ้เฉพาะเคร ือ่งพซีเีปลา่มา แลว้จงึ
ซ ือ้ Windows มาตดิตัง้ในภายหลงัน้ันเป็นวธิทีีไ่ม่ถกูตอ้ง 
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และท�าใหต้น้ทุนดา้นการจดัการดา้นลขิสทิธิน้ั์นแพงขึน้
 

กวา่มาก

•การใช ้ Windows ทีม่ากบั Volume Licensing 
Agreements ตดิตัง้บนเคร ือ่งใหม่ เป็นการใชล้ขิสทิธิท์ี่

ไม่ถกูตอ้ง

ลขิสทิธิ ์ Windows แบบ Volume Licensing น้ัน
มเีฉพาะการอปัเกรดเทา่น้ัน  ซ ึง่จะตอ้งตดิตัง้บนเคร ือ่งทีม่ ี
Windows ทีถ่กูลขิสทิธิต์ดิตัง้มาพรอ้มกบัเคร ือ่งอยู่กอ่น
แลว้เทา่น้ัน ซึง่ประเภทลขิสทิธิข์อง Windows ทีต่ดิตัง้มา
พรอ้มกบัเคร ือ่งใหม่คอืแบบ OEM คุณสามารถดูขอ้มูล 
Qualifying Operating Systems ระบบปฏบิตักิาร  

Windows ทีส่ามารถไดส้ทิธใินการซือ้อปัเกรด (Upgrade)  

ของ Windows 10 Pro Upgrade หรอื Windows 10 
Enterprise Upgrade ผ่านโปรแกรม Microsoft Volume  
Licensing ไดท้ีภ่าคผนวก 

Get Genuine Windows Advantage (GGWA)
ในกรณีที่องคก์รไม่ไดม้ีการจดัซือ้ระบบปฏิบตัิการ 

Windows แบบ OEM พรอ้มเคร ือ่งตัง้แตแ่รก อนัเน่ืองมา
จากการซือ้ผดิโดยไม่มเีจตนาหรอืสง่มอบผดิโดยผูจ้�าหน่าย 
จะมผีลในเร ือ่งของความเสีย่งในการละเมดิลขิสทิธิ ์แนวทาง
ในการท�าลขิสทิธิใ์หถู้กตอ้งคอื การซือ้ Get Genuine 
Windows Advantage (GGWA) โดยจะมจี�าหน่ายภาย
ใตโ้ปรแกรม Volume Licensing ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้

Genuine Solution

Get Genuine Windows 
Agreement for Small and 
Medium-sized Organization 
(GGWA-SMO)
Get Genuine Windows 
Agreement for Large 
Organization (GGWA-LO)
Get Genuine Kit (GGK)

สทิธิ

• ใชเ้วอรช์นัต�า่กวา่ (Downgrade right) ได ้
• Volume Licensing Key 
• ไม่สามารถโอนยา้ยขา้มเคร ือ่ง
•  ส�าหรบั GGWA-SMO ไม่ตอ้งเซน็สญัญา
 ในการสัง่ซ ือ้
•  ส�าหรบั GGWA-LO ตอ้งเซน็สญัญาในการสัง่ซ ือ้

•  ไม่สามารถใชเ้วอรช์นัต�า่กวา่
•  ไดม้เีดยีเป็น DVD 
•  ไม่สามารถโอนยา้ยขา้มเคร ือ่ง

ขัน้ต�ำ่
ในกำรส ัง่ซ ือ้

5 สทิธิ

100 สทิธิ

1-4 สทิธิ

ตวัแทนจ�ำหน่ำย

ตวัแทนจ�าหน่ายโดยทัว่ไป

License Solution 
Partner (LSP)

OEM Systems Builder
 

2. ค�ำแนะน�ำในกำรจดัซือ้ส�ำหรบัองคก์รเอกชน 
ไมโครซอฟทม์ีการน�าเสนอสญัญาในการซือ้ลขิสทิธิ ์

ทีห่ลายหลาย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง ทัง้
องคก์รขนาดเล็กทีม่จี�านวนเคร ือ่งหรอืจ�านวนผูใ้ชเ้พยีง 5 
เคร ือ่ง/คน ไปจนถงึองคก์รขนาดใหญท่ีม่สีาขาอยูท่ ัว่โลก

โปรแกรม Volume Licensing บางโปรแกรมยงัเอือ้
ประโยชนด์งัตอ่ไปนี ้

• การตรวจสอบในเร ือ่งซอฟตแ์วรท์ีม่กีารใชเ้พือ่
 ความมั่นใจในการใชล้ขิสทิธิท์ีถ่กูตอ้งตามกฏหมาย
• การอปัเดตไปใชเ้วอรช์นัใหม่ๆ
• การควบคมุการสัง่ซ ือ้จากสว่นกลาง

โดยทัว่ไป ไมโครซอฟทจ์ะแบง่กลุม่ผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุม่ 
คอืกลุม่ทีม่จี�านวนเคร ือ่งหรอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่5 ถงึ 250 เคร ือ่ง/
คน และกลุม่ทีม่มีากกวา่ 250 เคร ือ่ง/คน
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3. ค�ำแนะน�ำในกำรจดัซือ้ส�ำหรบั
หน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิ

ภายใตโ้ปรแกรม Microsoft Volume Licensing 
ไมโครซอฟทม์รีะดบัราคาพเิศษใหแ้กห่น่วยงานราชการที่

มคีณุสมบตัขิององคก์ร ดงัตอ่ไปนี ้
1) เป็นหน่วยงานภาครฐัทีไ่ม่ไดด้�าเนินงานเพือ่แสวงหา

ผลก�าไร
2) หน่วยงานมกีารจดัสง่รายได/้ผลก�าไรใหก้บัรฐัเทา่น้ัน 

(กลา่วคอืไม่มกีารสง่รายได/้ผลก�าไรใหก้บัผูถ้อืหุน้เอกชน)
3) หน่วยงานไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล
4) หน่วยงานไดร้บัการจดัสรรงบประมาณมากกวา่ 50% 

จากรฐั (กล่าวคอืไดร้บัเงนิทุนเพือ่ด�าเนินธุรกจิจากภาค
เอกชนนอ้ยกวา่ 50%)

5) ในกรณี หน่วยงานทีร่ฐับาลหรอืรฐัเป็นเจา้ของ หรอื

ตวัอย่ำงขอ้แนะน�ำกำรจดัซือ้ส�ำหรบัองคก์รมจี�ำนวนเครือ่งหรอืผูใ้ชต้ ัง้แต ่5 ถงึ 250 เคร ือ่ง/คน

ตวัอย่ำงขอ้แนะน�ำกำรจดัซือ้ส�ำหรบัองคก์รมจี�ำนวนเครือ่งหรอืผูใ้ชม้ำกกวำ่ 250 เคร ือ่ง/คนขึน้ไป

รฐัวสิาหกจิ (ไม่วา่จะอยูใ่นรปูบรษิทัหรอืไม่) ทีม่กีารด�าเนิน
กจิกรรมเชงิพาณิชย ์ (เชน่ กจิการโทรคมนาคม ธนาคาร 
การขนสง่ เป็นตน้) “ไม่ถอืวา่” มคีณุสมบตัใินการไดร้ะดบั
ราคาแบบราชการ  

หมำยเหต:ุ สามารถดาวนโ์หลดเอกสารคณุสมบตัขิอง
องคก์รทีส่ามารถซือ้ในราคาส�าหรบัหน่วยงานราชการไดท้ี ่
https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/
licensing-programs/licensing-for-industries.
aspx#tab=1

ประเภทของลขิสทิธิส์�ำหรบัหน่วยงำนรำชกำร
• Open for Government ส�าหรบัการซือ้เร ิม่ตน้ที ่5 
ลขิสทิธิ ์ไม่ตอ้งเซน็สญัญาใดๆ 
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◾ เหมาะกบัหน่วยงานที่แยกงบประมาณไปใหแ้ต่ละ
หน่วยละงานยอ่ยจดัซือ้จดัหาเอง และมกีารแยกการบรหิาร
จดัการเร ือ่งลขิสทิธิอ์อกจากกนัอยา่งเด็ดขาด 

◾ ไม่ตอ้งมกีารเซน็เอกสาร Agreement 
◾ สามารถซือ้ลขิสทิธิก์บัตวัแทนจ�าหน่ายใดๆ ทีเ่ป็น

 

ผูช้นะในการประมูล
◾ Volume Licensing Key จะมเีลขแยกกนัไปตาม

การจดัซือ้จดัหาในแตล่ะคร ัง้ 

• Government Partner Select Plus เหมาะส�าหรบั
องคก์รภาครฐัทีม่คีอมพวิเตอรต์ ัง้แต ่250 เคร ือ่ง/คนขึน้ไป 

◾ เหมาะกบัหน่วยงานมีการกระจายงบประมาณให ้
หน่วยงานย่อยไปจดัซือ้จดัหาตามความตอ้งการของแตล่ะ 

หน่วยงาน แตส่ว่นกลางยงัมคีวามตอ้งการทีจ่ะทราบขอ้มูล 

การซือ้ทัง้หมด โดย Administrator ของ Agreement  

สามารถเขา้ไปดขูอ้มูลการจดัซือ้ทัง้หมดของทัง้ Agreement 
 

ได ้
◾ สามารถมอบหมายใหผู้ช้นะในการประมูลเซน็สญัญา 

Government Partner Select Plus กบั Microsoft 
License Solution Partner (LSP) แทนหน่วยงาน 

◾ องคก์รจะไดเ้ป็น Volume Licensing Key (VLK) 
1 คยีต์อ่ผลติภณัฑ ์ทีส่ามารถใชไ้ดท้ัง้องคก์ร 

• Government Enterprise Agreement เหมาะ
ส�าหรบัองคก์รภาครฐัทีม่คีอมพวิเตอรต์ ัง้แต ่ 250 เคร ือ่ง/
คนขึน้ไป

◾ เหมาะกบัหน่วยงานทีม่คีวามตอ้งการในการควบคุม
ใหม้มีาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยอีย่างเดยีวกนัทัง้องคก์ร มี
การจดัซือ้จดัหาจากสว่นกลางเทา่น้ัน 

◾ สามารถมอบหมายใหผู้ช้นะในการประมูลเซน็สญัญา 
Government Partner Enterprise Agreement กบั 
Microsoft Licensing Solution Partner (LSP) แทน
หน่วยงาน 

◾ จะไดเ้ป็น Volume Licensing Key (VLK) 1 คยีต์อ่
ผลติภณัฑ ์ทีส่ามารถใชไ้ดท้ัง้องคก์ร 

◾ ในกรณีทีห่น่วยงานตอ้งการทีจ่ะตัง้งบประมาณเป็น
แบบตดัเป็นค่าใชจ้า่ยรายปี มทีางเลอืกในการเชา่ใชผ่้าน
สญัญา Enterprise Agreement Subscription   

หมำยเหตุ: ไมโครซอฟทม์ีการน�าเสนอระดบัราคา
ส�าหรบัภาครฐั ภายใตส้ญัญา Open Value, Open Value 
Subscription และ Microsoft Product and Services  
Agreement เช่นเดียวกนั แต่ว่าองคก์รตอ้งมีการ 
เซ็นสญัญาเป็นภาษาองักฤษ จึงไม่เหมาะที่จะแนะน� า 

ส�าหรบัภาครฐัในประเทศไทย ซึง่อาจจะมขีอ้จ�ากดัในเร ือ่ง
ดงักลา่ว ◾

ตวัอย่ำงขอ้แนะน�ำกำรจดัซือ้ส�ำหรบัหน่วยงำนรำชกำร 

โดยคณุสามารถศกึษาวธิกีารซือ้ของแตล่ะโปรแกรมไดท้ีบ่ทที ่1
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1. กำรตรวจรบัสทิธกิำรใชซ้อฟตแ์วร ์
ประเภท OEM ส�ำหรบัผลติภณัฑป์ระเภทตำ่งๆ
ระบบปฏบิตักิำรไมโครซอฟทส์�ำหรบั
เคร ือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล (Desktop OS)

เอกสารทีใ่ชใ้นการตรวจรบัและจดัเก็บเพือ่ยนืยนัการ
ซือ้ของแทป้ระกอบดว้ย 

บทที ่3

ค�าแนะน�าในการตรวจรบั
ซอฟตแ์วรไ์มโครซอฟท ์

•  ใบเสร็จรบัเงินที่มีการระบุอย่างชดัเจนว่ามีการซือ้
ระบบปฏบิตักิาร Windows พรอ้มเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

• ฉลากใบรบัรองผลติภณัฑข์องแท ้ (Certificate of 
Authenticity - COA) และ/หรอื ฉลากลขิสทิธิแ์ทจ้าก
ไมโครซอฟท ์(Genuine Microsoft Label – GML) 

Genuine Microsoft Label (GML) 

• ฉลากลขิสทิธิแ์ทจ้ากไมโครซอฟท ์(Genuine Microsoft Label – GML) จะพบไดบ้นเคร ือ่ง 

 ทีม่กีารซือ้ Windows 8, Windows 8.1 หรอื Windows 10 
•  ฉลาก GML ชว่ยใหผู้ใ้ชท้ราบ Edition ของ Windows ทีม่กีารตดิตัง้ไวใ้หล้ว่งหนา้จาก 

 ผูผ้ลติ และเป็นการบอกวา่ลขิสทิธิท์ีล่งเป็นของแท ้โดยสว่นใหญ ่ฉลากนีจ้ะถกูตดิอยูท่ีด่า้นหลงั
 

 หรอืขา้งใตต้วัเคร ือ่ง 
•  Color-Shifting Ink ฉลากนีถ้กูออกแบบมาใหส้ามารถเปลีย่นสไีดเ้มือ่มองจากมุมทีแ่ตกตา่ง 
 ◾ Windows, Windows 8: เปลีย่นจากม่วงแดงเขม้เป็นเขยีว
 ◾Windows Pro, Windows 8 Pro: เปลีย่นจากฟ้าเป็นม่วง 
• บนเคร ือ่งทีม่เีฉพาะฉลาก GML และไม่มฉีลาก COA ตดิอยูด่ว้ย Product Key จะระบอุยูใ่น 

 หน่วยความจ�า

ตวัอยา่ง



26  | คู่มอืแนะน�ำกำรจดัซือ้ผลติภณัฑไ์มโครซอฟท ์

ฉลำกใบรบัรองผลติภณัฑข์องแท ้(Certificate of 
Authenticity - COA)

มีลกัษณะเป็นฉลากสติก๊เกอรท์ี่ระบุชนิดและรุน่ของ
ผลิตภัณฑ ์ รวมทั้งหมายเลขผลิตภัณฑ ์ (Product 
Key) ซ ึง่ผูจ้�าหน่ายคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งตดิไวบ้นตวัเคร ือ่ง

คอมพวิเตอร ์โดยลกัษณะของฉลากจะแตกตา่งกนัระหวา่ง 
ผูผ้ลติและผูป้ระกอบคอมพวิเตอร ์(System Builder) และ
ผูผ้ลติคอมพวิเตอรข์องไทยทีม่ยีีห่อ้ของตนเอง (Named) 
เพื่อใหผู้ใ้ชท้ราบถงึแหล่งทีม่าของคอมพิวเตอรไ์ดอ้ย่าง
ชดัเจน

ตวัอย่ำงฉลำก

เวอรช์นั

Windows 10 
บน COA จะมชี ือ่ผลติภณัฑ ์ รถตรวจสอบไดว้า่ไดร้บัของใหม่โดยดวูา่แผงปกปิดนี้

ตอ้งไม่เคยถกูขดูโดยใครมากอ่น 

เวอรช์นักอ่น Windows 10 
บน COA จะมชี ือ่ผลติภณัฑ ์และมคีณุสมบตัทิีช่ว่ยบอกวา่เป็นของแท ้เชน่ 
• Interwoven Security Thread จะมเีสน้ใยผสมอยูใ่นฉลาก
• Color Shifting Ink Edge จะมกีารเปลีย่นสจีากสเีขยีวเป็นสม่ีวงแดง เมือ่มอง
จากมุมทีแ่ตกตา่ง 

COA ส�าหรบั Windows Server

COA ส�าหรบั Windows Embedded 
COA ของ Windows Embedded จะถกูตดิในอปุกรณ ์เชน่ ในชอ่งแบตเตอร ี ่ 

ฉลำกใบรบัรองผลติภณัฑ ์
ของแท ้(Certificate of 
Authenticity - COA)
 

COA หลงัเดอืนกมุภาพนัธ ์2559 
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แผน่ซดีรีอม (CD ROM) ส�ำหรบักำรตดิต ัง้ใหม ่(หรอื 
Recover CD)  

กรณีทีซ่ ือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอรจ์ากโรงงานผูผ้ลติทีเ่ป็นคู่
คา้ประเภท OEM ของไมโครซอฟท ์ไดแ้ก ่International 
Brands (Acer Computer, Hewlett-Packard, IBM, 
Toshiba, Fujitsu, Dell) และเคร ือ่งคอมพิวเตอรย์ีห่อ้ 
Powell, Supreme หรอื DTK, SVOA และ MPP ชดุ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัจะมคีวามแตกต่างกนั อาจจะไดร้บัเป็น
ส�าเนาบรรจอุยู่ในฮารด์ดสิก ์ เป็น Recovery Disk หรอื

ใหด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องผูผ้ลิต โดยจะขึน้อยู่กบั
เจา้ของผลติภณัฑ ์

2. กำรตรวจรบัสทิธกิำรใชซ้อฟตแ์วร ์
ประเภทกล่อง (Full Packaged Product) 

เอกสารทีใ่ชใ้นการตรวจรบัและจดัเก็บเพือ่ยนืยนัการซือ้
ของแทป้ระกอบไปดว้ย

• ใบเสรจ็จากผูจ้�าหน่าย
• ชดุผลติภณัฑซ์ ึง่ประกอบไปดว้ย

ตวัแพคเกจ

ฉลากใบรบัรองผลติภณัฑข์องแท ้(Certificate of Authenticity - COA) ซึง่จะ
ตดิอยูด่า้นนอกของกลอ่ง 

สือ่ (Media) ของ Windows 10 จะถกูเก็บในอปุกรณ ์USB ซึง่จะมสีทีีส่ะทอ้น
แสงและม ี3 มติ ิ

สือ่ (Media) ของ Office 2016 จะถกูเก็บในอปุกรณ ์USB ซึง่จะมสีทีีส่ะทอ้นแสง
และม ี3 มติ ิ

ผลติภณัฑร์ุน่เกา่
สือ่ทีไ่ดจ้ะเป็น CD หรอื DVD 

  
3. กำรตรวจรบัสทิธกิำรใชซ้อฟตแ์วรป์ระเภท 
Volume License

ซอฟตแ์วรท์ี่มีการจดัซือ้ผ่านสญัญาแบบ Volume 
License น้ันโดยปรกตจิะไม่มคีูม่อื หรอื หลกัฐานลขิสทิธิ ์

ทีเ่ป็นรปูแบบของหนังสอื หรอืแผ่นซดี ี แตจ่ะมาในรปูแบบ
ของสญัญาแบบดจิทิลั หรอืเก็บบนัทึกไวใ้นรูปแบบของ
ฐานขอ้มูลออนไลน ์ ซึง่สามารถเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลได ้
ตลอดเวลา

เอกสำรแสดงสทิธสิ�ำหรบัสทิธกิำรใชง้ำน
ชนิด Open License
• จดหมำยยนืยนักำรส ัง่ซ ือ้ (Electronic 
Notification Letter) 

ซึง่จะระบรุหสัลกูคา้ หรอืหมายเลขใบอนุญาต (Autho-

rization Number) หมายเลขสทิธกิารใชง้าน (License 
Number) ลกูคา้จะไดร้บัผ่านทางอเีมลทีแ่จง้ไวเ้มือ่มกีาร
เซน็สญัญา
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เอกสำรทีไ่ดร้บัจะประกอบดว้ย
1.1 จดหมายยนืยนัการสัง่ซ ือ้ (Notification Letter) 

ซ ึง่จะระบรุายละเอยีดดงันี ้
 ◾รายละเอยีดของหน่วยงานผูซ้ ือ้ 
 ◾ ชือ่ของบรษิทัหรอืรา้นคา้ผูจ้�าหน่าย
 ◾ รหสัลกูคา้ (Authorization Number) และ 
 ◾ หมายเลขสทิธกิารใชง้าน (License Number)

ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะไดร้บัผ่านทางอเีมลทีไ่ดแ้จง้ไวเ้มือ่ส ัง่ซ ือ้ 
(แนะน�าใหใ้ชอ้เีมลทีเ่ป็นทางการขององคก์รทีส่ามารถเขา้
ใชง้านไดเ้สมอ)

• ลูกคา้สามารถดูขอ้มูลการสั่งซ ือ้ไดท้ีเ่ว็บไซต ์ Vol
-

ume Licensing Service Center (VLSC)

เอกสำรแสดงสทิธสิ�ำหรบัสทิธกิำรใชง้ำนชนิด 
Select Plus/MPSA/EA

• สญัญาใหม่: Authorized Person ทีถู่กระบไุวใ้น
สญัญาจะไดร้บัอเีมล เพือ่ลงนามใน e-Signature เพือ่

เป็นการยนืยนัการเซน็สญัญาและสั่งซ ือ้ และส�าหรบัผูล้ง
นามไวเ้ป็น Contact Person จะไดร้บัอเีมลเชญิใหส้มคัรใช ้
Volume Licensing Service Center (VLSC) ส�าหรบั
ลกูคา้ Select Plus/EA ในขณะทีล่กูคา้ MPSA จะถกู
เชญิใหเ้ขา้ใช ้Microsoft Volume Licensing Center 
(MVLC)

• หลงัจากน้ันลกูคา้ Select Plus/EA สามารถดขูอ้มูล
การสั่งซ ือ้ไดท้ีเ่ว็บไซต ์ Volume Licensing Service 
Center (VLSC) และลกูคา้ MPSA สามารถดขูอ้มูลการสัง่
ซ ือ้ไดท้ีเ่ว็บไซต ์Microsoft Volume Licensing Center 
(MVLC) 

สามารถดวูธิกีารใช ้VLSC และ MVLC ทีบ่ทที ่7: วธิใีช ้
งาน Microsoft Tool ◾
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บทที ่4

รปูแบบของสทิธใินการ
เรยีกใชง้านซอฟตแ์วร ์
(Product Licensing)

ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรท์ีม่กีารจดัจ�าหน่ายผ่านโปรแกรม 
Volume Licensing จะถกูก�าหนดตาม Product Term 
(หรอื Product Use Right) ซ ึง่จะก�าหนดเงือ่นไขการใช ้
งานต่างๆ โดยในบทนีจ้ะอธบิายถงึสทิธกิารใชผ้ลติภณัฑ ์
ต่างๆ ทัง้ในรายละเอยีดการใชแ้ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แตล่ะรปูแบบ ตลอดจนถงึขอ้ยกเวน้ส�าหรบับางผลติภณัฑ ์

ประเภทของ Product Licensing 
1. เดสกท์็อปแอปพลเิคชนั – ตอ้งมสีทิธกิำรใชง้ำน
ส�ำหรบัคอมพวิเตอรแ์ตล่ะเคร ือ่งทีเ่รยีกใชซ้อฟตแ์วร ์

ลกูคา้ตอ้งซือ้สทิธกิารใชง้านส�าหรบัคอมพวิเตอรแ์ตล่ะ
เคร ือ่งทีเ่รยีกใชง้านซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ไว ้ (ทัง้คอมพวิเตอร ์
ทีต่ดิตัง้ซอฟตแ์วร ์และคอมพวิเตอรท์ีเ่รยีกใชง้านผ่านเครอื

ขา่ย) โดยสามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์
ทีต่อ้งการเป็นจ�านวนกีช่ดุก็ได ้หรอืจะตดิตัง้ซอฟตแ์วรร์ุน่
กอ่นหนา้รุน่ใดก็ได ้(เฉพาะการซือ้แบบ Volume License) 
เพื่อสนับสนุนการใชง้านน้ัน รวมทัง้ตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์น
ระบบจรงิหรอืระบบฮารด์แวรเ์สมอืนก็ได ้ตวัอยา่งผลติภณัฑ ์
ในกลุม่นีไ้ดแ้ก ่Office 2016 Professional 

รูปที ่1 ลกูคา้สามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอร ์
เคร ือ่งเดยีวกนัไดม้ากกวา่หน่ึงชดุทีเ่ป็น Edition เดยีวกนั
และมเีวอรช์นัเทยีบเท่าหรอืต�่ากว่าเวอรช์นัทีม่สีทิธกิารใช ้
งาน และสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะซอฟตแ์วรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้ง
เทา่น้ัน

Offi ce Professional Plus 2016

Offi ce Professional Plus 2013

Offi ce Professional Plus 2013

Offi ce Professional Plus 2010

Offi ce Professional Plus 2016
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รูปที ่2 อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการเขา้ถงึซอฟตแ์วรจ์ากระยะไกล (Remotely) ตอ้งเป็น Edition เดยีวกนัหรอืสงูกวา่ และ
ไม่สามารถใช ้Edition หรอืเวอรช์นักอ่นหนา้ได ้

Offi ce Professional Plus 2016

Offi ce Professional
Plus 2016

Offi ce Professional
Plus 2010

Offi ce Standard 2013

2. ระบบปฏบิตักิำรเดสกท็์อป – คอมพวิเตอรแ์ตล่ะ
เคร ือ่งและกำรใชง้ำนซอฟตแ์วรแ์ตล่ะชดุตอ้งมสีทิธิ
กำรใชง้ำนของตนเอง

ลกูคา้ตอ้งซือ้สทิธกิารใชง้านส�าหรบัคอมพวิเตอรแ์ตล่ะ
เคร ือ่งทีเ่รยีกใชง้านซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ไว ้(ทัง้คอมพวิเตอรท์ี่

ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์และคอมพวิเตอรท์ีเ่รยีกใชง้านซอฟตแ์วร ์
ผ่านเครอืข่าย) โดยสามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นเคร ือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีต่อ้งการไดพ้ยีงชดุเดยีวเท่าน้ัน แตส่ามารถ
ตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นระบบจรงิหรอืระบบฮารด์แวรเ์สมือน
ก็ได ้ นอกจากนี ้ สทิธกิารใชง้านของระบบปฏบิตักิารเด
สกท็์อปในโปรแกรม Volume Licensing จะเป็น “สทิธิ
การใชง้านแบบอปัเกรด” ซึง่หมายความว่า คอมพวิเตอร ์
น้ันจะตอ้งมสีทิธกิารใชง้านของระบบปฏบิตักิารทีก่�าหนด
อยู่ก่อนแลว้ จงึจะอปัเกรดได ้ ส�าหรบัรายชือ่ระบบปฏบิตัิ
การทีก่�าหนดใหอ้ปัเกรดไดจ้ะแสดงไวท้ี ่ www.microsoft.
com/licensing/products/products.aspx และมแีสดง
ไวท้ีภ่าคผนวก

หากมีการซือ้ “Software Assurance” ใหก้บั
คอมพวิเตอรเ์คร ือ่งใด ผูใ้ชจ้ะมสีทิธใินการใช ้ Windows 

10 Enterprise แทน Windows Professional และมี
สทิธใินการเรยีกใชง้านซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตักิารเพิม่ขึน้
อกี 4 ชดุบนคอมพวิเตอรเ์คร ือ่งเดยีวกนั ทัง้นี ้เฉพาะเคร ือ่ง
ทีม่กีารใชง้านในชว่งระยะเวลาของสญัญา Software As-
surance เทา่น้ัน ในกรณีทีเ่ป็นการซือ้ Windows per 
User หรอื Windows Virtual Desktop Access per 
User (VDA) ผูใ้ชท้ีม่สีทิธกิารใชง้านสามารถลงโปรแกรม 
Windows Enterprise ไดบ้นอปุกรณต์า่งๆ ทีม่กีารเขา้
มาใชอ้มิเมจ Windows จากระยะไกล (Remotely) หรอื
ผ่านอปุกรณ ์USB 

รูปที ่ 3 คอมพิวเตอรท์ี่มี Software Assurance 
สามารถใช ้Windows 10 Professional หรอื Windows 
10 Enterprise หรอืรุน่กอ่นหนา้เป็นระบบปฏบิตักิารจรงิ 
พรอ้มกบัมีระบบเสมือนทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารขา้งตน้ผสม
กนัไดถ้งึ 4 ระบบ
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Virtual machine

Windows XP Professional

Virtual machine

Windows Vista Business

Virtual machine

Windows 7 Enterprise

Virtual machine

Windows 8.1 Enterprise

Physical OSE

Windows 10 Enterprise

Software Assurance
for Windows

3. เคร ือ่งมอืส�ำหรบันกัพฒันำซอฟตแ์วร ์– ตอ้งซือ้
สทิธกิำรใชง้ำนใหก้บัผูใ้ชง้ำนทุกคน

ลูกคา้ตอ้งซือ้สิทธกิารใชง้านส�าหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายที่

ใชง้านซอฟตแ์วรน้ั์น ไม่วา่จะใชเ้พือ่การออกแบบ พฒันา 
ทดสอบ และสาธติโปรแกรม โดยสามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์
ไดห้ลายชดุ และตดิตัง้ไดบ้นคอมพวิเตอรห์ลายเคร ือ่ง 

4. บรกิำรออนไลน ์– ใชส้ทิธกิำรใชง้ำนแบบ USL, 
DSL, SSL หรอื Add-on SL

บรกิารออนไลนค์อื การใหใ้ชซ้อฟตแ์วรแ์ละบรกิารตา่งๆ 
ผ่านการสมคัรเพือ่ใชง้าน ซึง่จะประกอบไปดว้ยสทิธกิารใช ้
งานตอ่ไปนีอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงสทิธิ ์

• User หรอื Device Subscription License
  (USL หรอื DSL)
 เป็นสทิธกิารใชง้านทีแ่ตล่ะผูใ้ชห้รอือปุกรณท์ีเ่ขา้มา
 ใชบ้รกิารออนไลนจ์ะตอ้งมี
•  Services Subscription License (SSL)
 เป็นสทิธสิ�าหรบัการใชบ้รกิารออนไลนข์องทัง้องคก์ร 
 ซ ึง่ในบางกรณีอาจจะตอ้งมสีทิธกิารใชง้านแบบ USL, 
 DSL หรอื Add-on SL ดว้ย ขึน้อยูก่บัลกัษณะของ
 บรกิารน้ันๆ

•  Add-On Subscription License 
 (Add-on SL)
 Add-On SL ในบางกรณีสิทธกิารใชง้านนีอ้าจ
 ใชแ้ทนหรอืใชเ้พิม่เตมิจาก USL DSL และ SSL ดว้ย
 วตัถปุระสงคแ์ตกตา่งกนัไป ตวัอยา่งเชน่ ใชก้บัหน่วย
 เก็บขอ้มูล หรอืใชก้บัเซริฟ์เวอรท์ีถ่กูใชจ้ากผูใ้ชน้อก
 องคก์ร

5. ระบบปฏบิตักิำรเซริฟ์เวอร ์– ตอ้งมสีทิธกิำรใชง้ำน
เซริฟ์เวอร ์+ CAL + External Connector (ตวัเลอืก
เพิม่เตมิ) ( Server and CAL model)

ส�าหรบัผลติภณัฑส์่วนใหญ่ คณุตอ้งจดัหาสทิธกิารใช ้
งานใหก้บัซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรท์ุกชดุทีท่�างานอยู่ ไม่วา่จะ
ท�างานบนระบบจรงิหรอืระบบฮารด์แวรเ์สมอืน (Virtual-
ization) แตผ่ลติภณัฑบ์างอยา่ง เชน่ Windows Server 
2012 R2 standard ก็ใหส้ทิธใินการใชบ้นระบบเสมอืนได ้
2 ระบบบนระบบจรงิทีใ่ชอ้ยู ่สว่น Windows Server 2012 
R2 Datacenter อนุญาตใหใ้ชง้านซอฟตแ์วรพ์รอ้มกนัได ้
ไม่จ�ากดัจ�านวนชดุ ตราบเทา่ทีม่สีทิธกิารใชง้านส�าหรบัตวั
ประมวลผล (Processor) บนเซริฟ์เวอรท์ีท่�างานอยู่
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Windows Server 2012 R2 รุน่ Standard ใหส้ทิธิ
ในการใชเ้คร ือ่งเสมอืน (Virtual Machine) ได ้2 สทิธ ิและ 
Windows Server 2012 R2 รุน่ Datacenter ใหส้ทิธใิน

รูปที ่4: จ�านวนทีอ่นุญาตใหล้งโปรแกรมตอ่ 1 สทิธขิองระบบปฏบิตักิาร Windows Server

การใชเ้คร ือ่งเสมอืน (Virtual Machine) ไดไ้ม่จ�ากดั โดย
ในแตล่ะ Virtual Machine น้ันสามารถตดิตัง้ Windows 
Server ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีคา่ลขิสทิธิเ์พิม่

ระบบปฏบิตักิำร
Windows Server 2012 R2 
Standard 
Windows Server 2012 R2 
Datacenter

จ�ำนวนสทิธทิีใ่หล้งบน Physical OSE
1 สทิธคิรอบคลมุการใชง้านได ้
2 ตวัประมวลผล
1 สทิธคิรอบคลมุการใชง้านได ้
2 ตวัประมวลผล

จ�ำนวนสทิธทิีใ่หล้งบน Virtual OSE  
1 สทิธคิรอบคลมุการใชง้านได ้
2 VMs 
ไม่จ�ากดั (Unlimited) 

ระบบปฎบิตักิารเซริฟ์เวอร ์ตอ้งม ีCAL (Client Access 
License) ส�าหรบัพนักงานในองคก์รทีเ่ขา้ใชง้านเซริฟ์เวอร ์
และกรณี เว็บเซริฟ์เวอรท์ีใ่หบ้รกิารเขา้สู่ระบบ (Log in) 
ส�าหรบับคุคลภายนอกทีไ่ม่ใชพ่นักงานขององคก์รใหเ้ขา้มา
ใชแ้อปพลเิคชนัน้ัน ตอ้งซือ้ External Connector เพิม่ 
เพือ่ใหค้รอบคลมุเคร ือ่งเซริฟ์เวอรน้ั์นๆ ดว้ย หรอืสามารถ
เลือกซือ้เป็น Windows Server CAL ใหก้บับุคคล
ภายนอกเหลา่น้ันแทน

การเขา้ใชง้านผลิตภัณฑใ์นกลุ่มระบบปฏิบัติการ
เซริฟ์เวอร ์จะตอ้งม ีClient Access License (CAL) ให ้
กบัผูใ้ชห้รอืคอมพวิเตอรท์ีเ่รยีกใชง้านซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอร ์
น้ัน โดย CAL ม ี2 ประเภท ไดแ้ก ่Device CAL และ User 
CAL ทีต่อ้งระบเุมือ่เวลาสัง่ซ ือ้ หรอืเมือ่ตอ่อาย ุSoftware 
Assurance

• Device CAL ใหส้ทิธแิกค่อมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์
หน่ึงเคร ือ่งในการเขา้ใชง้านเซริฟ์เวอร ์โดยผูใ้ชส้ามารถใช ้
คอมพวิเตอรร์ว่มกนัได ้

• User CAL ใหส้ทิธแิกผู่ใ้ชห้น่ึงรายในการเขา้ใชง้าน
ซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอร ์ โดยผูใ้ชห้น่ึงคนสามารถใชไ้ดห้ลาย
อปุกรณ์

CAL จะถกูระบเุวอรช์นัไวด้ว้ย ซ ึง่การใชง้านทีถ่กูตอ้งจะ
ตอ้งใชก้บัซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรเ์วอรช์นัเดยีวกนัหรอืเกา่กวา่
เวอรช์นัของ CAL และอนุญาตการเขา้ใชเ้ฉพาะเซริฟ์เวอร ์
ขององคก์รหรอืของบรษิทัในเครอืเท่าน้ัน (ตามทีร่ะบไุวใ้น
สญัญาของลกูคา้)

รูปที ่5 ลกัษณะการใช ้Device CAL และ User CAL
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Multiplexing 
การปรบัรปูแบบโครงสรา้งของเครอืขา่ยเพือ่ลดจ�านวน

คอมพวิเตอรห์รอืผูใ้ชท้ีเ่ขา้ใชซ้อฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรโ์ดยตรง 
ทีเ่รยีกวา่ การท�ามลัตเิพล็กซ ์(Multiplexing) หรอืพูลลิง่ 

(Pooling) น้ัน ไม่ไดล้ดจ�านวน CAL ทีต่อ้งมใีนการเขา้ใช ้
งานซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอร ์เน่ืองจากตอ้งม ีCAL ตามจ�านวน
อปุกรณ/์คอมพวิเตอรห์รอืตามจ�านวนผูใ้ชจ้รงิทีเ่ช ือ่มต่อ
กบัซอฟตแ์วร ์

รูปที ่6 การท�ามลัตเิพล็กซเ์ป็นการเขา้ใชง้าน Windows Server และ SQL Server ทางออ้ม ดงัรปู ซ ึง่การใชง้านลกัษณะนี้

ไม่ไดท้�าใหจ้�านวน CAL ทีต่อ้งใชล้ดลง

External Connector 
External Connector (EC) License เป็นอกีหน่ึง

ทางเลอืกของ CAL ส�าหรบัเซริฟ์เวอรท์ีถ่กูใชโ้ดยผูใ้ชน้อก
องคก์ร น่ันก็คอื ผูใ้ชท้ีไ่ม่ใชพ่นักงานหรอืผูม้สีญัญาจา้ง
งาน EC จะใหส้ทิธใินการใชง้านโดยไม่จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช ้
และเซริฟ์เวอรแ์ตล่ะเคร ือ่งทีม่ผูีใ้ชภ้ายนอกเขา้ใชก็้ตอ้งการ 
EC เพยีงหน่ึงสทิธเิท่าน้ัน โดยไม่ค�านึงถงึจ�านวนชดุของ
ซอฟตแ์วรท์ีท่�างานอยู ่ น่ันคอื EC จะมลีกัษณะเหมอืนกบั 
CAL ทีเ่ป็นสทิธใินการเขา้ใชง้านเทา่น้ัน และยงัเหมอืนกนั
ในเร ือ่งของการใชก้บัเวอรช์นัของซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรท์ี่

ระบุ โดยจะตอ้งเป็นเวอรช์นัเดยีวกนัหรอืใหม่กว่าเวอรช์นั
ของซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรท์ีเ่ขา้ใชง้าน

6. เซริฟ์เวอรด์ำ้นกำรจดักำร – ตอ้งมสีทิธกิำรใช้
งำนเซริฟ์เวอร ์+ สทิธใินกำรจดักำรทีค่อมพวิเตอร ์

แตล่ะเคร ือ่ง Servers – Management Servers – 
Server License + Management License (ML) 

จะตอ้งก�าหนดสทิธกิารใชง้านเซริฟ์เวอรส์�าหรบัแต่ละ
อนิสแตนซข์อง Management Server ทีเ่รยีกใชบ้น
เซริฟ์เวอร ์ โดยอาจเรยีกใชอ้ินสแตนซท์ี่ไดใ้นสภาพ
แวดลอ้มของระบบปฏิบตัิการจรงิหรอืระบบเสมือนก็ได ้
ยกเวน้ตามทีร่ะบใุนสทิธกิารใชง้านแตล่ะผลติภณัฑ ์(PUR) 
ผลติภณัฑท์ัง้หมดของ Management Server ตอ้งมี
สทิธกิารใชง้านส�าหรบัแตล่ะอปุกรณท์ีจ่ดัการโดยเซริฟ์เวอร ์
โดยจะมีประเภทของลขิสทิธิส์องประเภท ไดแ้ก่ ส�าหรบั
เซริฟ์เวอรแ์ละส�าหรบัอปุกรณท์ีไ่ม่ใชเ่ซริฟ์เวอร ์

A. ลขิสทิธิส์�ำหรบัจดักำรเซริฟ์เวอร ์ 
ส�าหรบัแต่ละเซริฟ์เวอร ์ ลูกคา้จะตอ้งมลีขิสทิธิก์ารใช ้

เซริฟ์เวอรก์ารจดัการ (ML) เพื่อใหส้ิทธใินการจดัการ 
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Operating System Environment (OSE) บนอปุกรณ์
ทีต่อ้งการจดัการ ถา้มมีากกวา่หน่ึง OSE ลกูคา้จะตอ้งมี
จ�านวนของ ML เทา่กบัจ�านวนอปุกรณท์ีต่อ้งการจะจดัการ 

หมำยเหต:ุ Microsoft System Center 2012 R2 
Standard และ Datacenter Edition มอีงคป์ระกอบของ
ซอฟตแ์วร ์Management Server เดยีวกนั 

Standard Edition Server ML
จ�านวนของ OSE Server ML ทีต่อ้งการขึน้อยู่กบั

จ�านวนของตวัประมวลผล (Physical Processor) ทีอ่ยู่
บนเซริฟ์เวอรท์ีม่กีารบรหิาร OSE และจ�านวน OSE ทีถ่กู
บรหิารบนเซริฟ์เวอร ์โดยตอ้งค�านวนจ�านวนสทิธกิารใชง้าน
ทีต่อ้งการตามหลกัการตอ่ไปนี้

- การนับจ�านวนตามตวัประมวลผล หน่ึงสทิธกิารใชง้าน
สามารถครอบคลมุสงูสดุทีส่อง Physical Processor ดงั

น้ันจงึตอ้งนับจ�านวน Physical Processor แลว้หารดว้ย
สอง แลว้ปัดจดุทศนิยมขีน้เพือ่ใหไ้ดจ้�านวนสทิธกิารใชง้าน
ทีต่อ้งซ ือ้

- การนับจ�านวนตาม OSE ทีต่อ้งถกูบรหิาร (Man-
aged OSE) หน่ึงสทิธกิารใชง้านสามารถใชบ้รหิารไดส้งูสดุ
สอง OSE ดงัน้ันจงึตอ้งนับจ�านวน Managed OSE แลว้
หารดว้ยสอง และปัดจุดทศนิยมขีน้เพือ่ใหไ้ดจ้�านวนสทิธิ
การใชง้านทีต่อ้งซ ือ้

Datacenter Edition Server ML
จ�านวนของ OSE Server ML ทีต่อ้งการขึน้อยู่กบั

จ�านวนของตวัประมวลผล (Physical Processor) ดงั
น้ันจงึตอ้งนับจ�านวน Physical Processor แลว้หารดว้ย
สอง แลว้ปัดจดุทศนิยมขีน้เพือ่ใหไ้ดจ้�านวนสทิธกิารใชง้าน
ทีต่อ้งซ ือ้

ตำรำงสรุปสทิธกิำรใชง้ำน System Center 2012 R2

รูปที ่7 ตวัอยา่งของการค�านวณ Server ML

เปรยีบเทยีบ Server ML ในแตล่ะ Edition

ตวัอย่ำง

Datacenter

2

ไม่จ�ากดั





Standard

2

2





Standard Server ML 

ทีต่อ้งใช ้

1

2

2

4

จ�านวนของ Physical Processor ตอ่ สทิธกิารใชง้าน

จ�านวนของ Operating System Environments (OSE) ตอ่สทิธกิารใชง้าน

รวมทกุ Server Management Component ใน System Center

สทิธใินการรนัซอฟตแ์วรส์�าหรบัจดัการเคร ือ่งเซริฟ์เวอรแ์ละสนับสนุน SQL Server Runtime

จดัการ workload ตา่งๆ

เคร ือ่งเซอรเ์วอรท์ี ่(ไม่ม ีเวอรซ์วลเซริฟ์เวอร)์ แบบ 1 Processor 

จ�านวน 1 เคร ือ่ง

เคร ือ่งเซริฟ์เวอร ์(ไม่ม ีเวอรช์วลเซริฟ์เวอร)์ แบบ 4 Processor 

จ�านวน 1 เคร ือ่ง

เคร ือ่งเซริฟ์เวอรแ์บบ 2 Processor ทีม่ ี3 Virtual OSE

เคร ือ่งเซริฟ์เวอรแ์บบ 4 Processor ทีม่ ี8 Virtual OSE

Datacenter Server 

ML ทีต่อ้งใช ้

1

2

1

2
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Server configuration

2 One-processor 

server, 

non-virtualized 

1 four-processor 

server, 

Non-virtualized

1 two-processor 

sever, 3 virtual

OSEs

1 four-processor

server, 8 virtual 

OSEs 

Standard 

Server -MLs

ทีต่อ้งกำร

2

2

2

4

Datacenter 

Server -MLs

ทีต่อ้งกำร

2

2

1

2

ค�ำอธบิำย

ตวัประมวลผล 1 ตวั ตอ้งการอยา่ง

นอ้ย 1 Server ML

1 สทิธกิารใชง้านของ Server  

ML ไม่สามารถใชค้รอบคลมุ 2 

One-processor Server 

ตอ้งการ 2 สทิธกิารใชง้าน แตล่ะ 

Server ML ครอบคลมุสงูสดุที ่2 

Physical Processor

เพราะวา่ 1 Standard Server ML 

รองรบั 2 virtual OSE, ดงัน้ันตอ้งการ 

2 สทิธสิ�าหรบับรหิาร 3 virtual 

OSE เพราะวา่ 1 Datacenter 

Server ML รองรบัไม่จ�ากดัจ�านวน 

OSE ดงัน้ันตอ้งการ 1 สทิธ ิส�าหรบั

บรหิาร 3 virtual OSE

เพราะวา่ 1 Standard Server ML 

รองรบั 2 virtual OSEs, ดงัน้ัน

ตอ้งการ 4 สทิธ ิส�าหรบับรหิาร 8 

virtual OSEs

เพราะวา่ 1 Datacenter Server 

ML รองรบัไม่จ�ากดัจ�านวน OSEs ดงั

น้ันตอ้งการ 2 สทิธ ิส�าหรบั

ครอบคลมุ 4 Processor

B. ลขิสทิธิส์�ำหรบัอปุกรณท์ีไ่มใ่ชเ่ซริฟ์เวอร ์ลขิสทิธิ
 ์

ส�ำหรบัเคร ือ่งลูกข่ำย
ส�าหรบัแต่ละ OSE ทีไ่ม่ใชเ่ซริฟ์เวอร ์ บนอุปกรณท์ี่

ตอ้งการจดัการ ลกูคา้จะตอ้งใช ้Client ML ในการจดัการ 
ซึง่มอียูส่องชนิด OSE ML และ User ML 

OSE client ML: แตล่ะ OSE Client ML อนุญาตให ้
ใชซ้อฟตแ์วร ์Management Server ในการจดัการแตล่ะ 
OSE ผูใ้ชไ้ม่จ�ากดัจ�านวน (1 OSE ตอ่สทิธ)ิ
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รูปที ่8: 1 OSE Client ML อนุญาตใหจ้ดัการ OSE โดย
ผูใ้ชไ้ม่จ�ากดัจ�านวน

 

     
Client User ML: เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงคอื ลูกคา้

อาจเลอืกใช ้Client User ML ซึง่อนุญาตใหม้กีารจดัการ 
OSE ทีไ่ม่ใชเ่ซริฟ์เวอรไ์ม่จ�ากดัจ�านวน โดยผูใ้ชท้ีไ่ดร้บั
สทิธ ิClient User ML 

รูปที ่9: 1 User Client ML อนุญาตใหจ้ดัการ OSE ของ
ผูใ้ชค้นน้ันโดยไม่จ�ากดัจ�านวนอปุกรณ ์

 รูปที ่10: รปูอธบิายเซริฟ์เวอรด์า้นการจดัการ

7. ซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรท์ีใ่หส้ทิธกิำรใชง้ำนตำม 
Core บน Processor (Per core Licensing) 

มใีห ้2 ทางเลอืก
1. การคดิสทิธกิารใชง้านตามจ�านวน Physical Core
2. Virtual Operating System 

กำรคดิสทิธกิำรใชง้ำนตำมจ�ำนวน 
Physical Core 

ภายใตล้ขิสทิธิแ์บบ Per Core License เมือ่ใชง้าน
ซอฟตแ์วรเ์ซริฟ์เวอรบ์นเคร ือ่ง Physical ลูกคา้ตอ้งมี
ลขิสทิธิค์รอบคลุมจ�านวน Physical Core ทัง้หมดบน
เซริฟ์เวอร ์ ซ ึง่ลขิสทิธิแ์บบ Per core น้ันไม่จ�าเป็นตอ้งม ี
CAL คอืไม่จ�ากดัจ�านวนผูใ้ช ้

รูปที ่11: สทิธกิารใชง้านแบบ Per Core 
1 License จะครอบคลมุ 2 Core และมขี ัน้ต�า่ในการ

ซือ้ที ่4 Core หรอื 2 Licenses ตอ่เซริฟ์เวอร ์

กำรคดิสทิธกิำรใชง้ำนตำมจ�ำนวนระบบปฏบิตัิ
กำรเสมอืน (Virtual Operating System)

ลกูคา้สามารถคดิสทิธกิารใชง้านตามจ�านวน Core ที่

ก�าหนดใหแ้ตล่ะ Virtual Machine น้ันๆ โดยมขีัน้ต�า่ที ่4 
Core หรอื 2 License ตอ่ Virtual Machine

ดงัน้ันรูปแบบนีจ้ะท�าใหป้ระหยดัจ�านวน License ได ้
เพราะไม่ตอ้งคดิตามจ�านวน core ทีม่ีอยู่จรงิบนเคร ือ่ง 
Physical        

หมำยเหต:ุ การซือ้ SQL Server 2016 รุน่ Enter-

prise พรอ้ม SA ตามจ�านวน core บนเคร ือ่ง Physical น้ัน 
จะไดส้ทิธกิารตดิตัง้ SQL Server บน Virtual Machine 
ไดไ้ม่จ�ากดั

รูปที ่ 12 ตวัอย่างการคดิ Core Licenses ตามจ�านวน 
Virtual Machine

1. นับจ�านวน Virtual Core ของแตล่ะ Virtual 
 Machine
2. ในตล่ะ Virtual Machine มคีวามตอ้งกา
 รอยา่งนอ้ย 4 Core Licenses  
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8. เซริฟ์เวอรเ์ฉพำะทำง – ตอ้งมสีทิธกิำรใชง้ำน
เซริฟ์เวอร ์(Specialty)

ลขิสทิธิแ์บบ Specialty Server น้ันจะตอ้งมลีขิสทิธิ ์

ส�าหรบัเคร ือ่งเซริฟ์เวอรเ์ทา่น้ัน ไม่จ�าเป็นตอ้งม ีCAL โดย 
Specialty Server ตอ้งมกีารชือ้ลขิสทิธิส์�าหรบัแตล่ะอนิส
แตนซข์อง Software Server ทีเ่รยีกใชง้านบนเคร ือ่งเซริฟ์
เวอร ์ตวัอยา่งของ Specialty Server ไดแ้ก ่Microsoft 
Dynamics CRM Workgroup Server 2013 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ
สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิดงัต่อไปนีไ้ดท้ี ่ https://

www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-
licensing/products.aspx

• Product Term เร ิม่กรกฎาคม 2558 เอกสาร 
Product Term จะรวมขอ้ตกลงและเงือ่นไขส�าหรบัวธิทีี่

ลกูคา้ซ ือ้ลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรแ์ละ Microsoft Online Ser-

vices รวมไปถงึสทิธใินการใชง้าน ขอ้มูลผลติภณัฑใ์หม่ 
ผลติภณัฑท์ีถ่กูยกเลกิ โปรโมชนั และอืน่ๆ โดยเอกสารนี้

จะมกีารอปัเดตทกุเดอืน 

• Online Services Term (OST) เมือ่คณุสมคัร
ใชบ้รกิารออนไลนผ่์านโปรแกรม Microsoft Volume 
Licensing Program เอกสาร OST จะบอกเงือ่นไขในการ
ใหบ้รกิาร โดยเอกสารนีจ้ะมกีารอปัเดตทกุเดอืน

• Service Level Agreement for Microsoft 
Online Services (SLA) อธบิายภาระผูกพนัของไมโคร
ซอฟทใ์นเร ือ่ง Uptime และการเชือ่มตอ่ของ Microsoft 
Online Services รุน่ปัจจบุนัของ SLA ครอบคลมุ Office 
365, Microsoft Intune, CRM Online และ Azure ◾ 
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บทที ่5

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Windows 10

Home Pro Enterprise 

คณุลักษณะที�
แตกตา่งซึ�งมอียู่
แลว้ใน Win7 / 
Win8.1 

การเขา้รว่มโดเมนและการจัดการนโยบายกลุม่ 

คณุลักษณะของ Win7 / Win 8.1 Enterprise 
ที�มอียูแ่ลว้ 

Windows 10: การ
จัดการและการปรับ
ใชง้าน 

การโหลดแอป LOB แบบไซดโ์หลด 

การเปิดใชง้าน MDM 

ความสามารถในการเขา้รว่ม Azure Active 
Directory 
Business Store สําหรับ Windows 10 

การอัปเกรดอยา่งงา่ยดายจากรุน่ Pro ไปเป็น 
Enterprise 
การควบคมุ UX แบบละเอยีด 

Windows 10: 
ความปลอดภัย
ขั �นสงู 

Microsoft Passport 

การป้องกันขอ้มลูองคก์ร 

Credential Guard 

Device Guard 

Windows 10: 
Windows as a 
Service การ
สนับสนุน 
& การใหส้ทิธ ิ

Windows Update for Business 
& Current Branch for Business 

การเขา้ถงึ Long Term Servicing Branch 

ตำรำงเปรยีบเทยีบ Windows 10

ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่
https://www.microsoft.com/th-th/WindowsForBusiness/Compare
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อปุกรณ ์Windows 10 ข ัน้สุดยอด
Windows 10 - แพลตฟอรม์ Windows หน่ึงเดยีวส�ำหรบัทุกกำรใชง้ำน

2-in-1 (แท็บเล็ตหรอื
แล็ปท็อป) แล็ปท็อปแบบคลาสสกิ 

เดสกท็์อปและ All-in-One 

โทรศัพท ์ แฟ็บเล็ต แท็บเล็ต
ขนาดเล็ก 

แท็บเล็ต
ขนาดใหญ ่

Surface Hub 

แสดงผลสามมติ ิ
(Holographic) IoT 

Xbox 
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สรำ้งสรรคส์ิง่ยอดเยีย่ม
กำรลงทุน Windows 10 เพือ่ธุรกจิ

 
ปกป้องจากภยั
คกุคามความ
ปลอดภยัยคุใหม ่

 
การจดัการเพื�อนวตักรรม
ที�ตอ่เนื�อง 

 
เพิ�ม
ประสทิธภิาพใน
การทํางาน 

 
อปุกรณส์รา้งสรรค ์
สาํหรบัธุรกจิของ
คณุ 

 
ความปลอดภัยที�อาศยั
ฮารด์แวรเ์พื�อป้องกนัมัลแวร์
ไดด้ขี ึ�น 
การเริ�มตน้ระบบแบบปลอดภัย 
ดว้ยโหมด Virtual Secure 

 
ปกป้องขอ้มลูประจําตวัระดบั
องคก์รจากภัยคกุคามยคุ
ใหม ่ 
การตรวจสอบทางชวีมาตร

ดว้ย Microsoft Passport  
 
ปกป้องขอ้มลูองคก์ร ไมว่า่
ขอ้มลูจะอยูท่ี�ใด  
การป้องกนัขอ้มลูระดบั
องคก์ร (อปุกรณ์เคลื�อนที�

และเดสกท็์อป พรอ้ม 

Universal Office และ

สนับสนุน Office สาํหรับ
เดสกท็์อป) 

 
กําจัดมัลแวรบ์นอปุกรณ์
ของคณุ 
ดว้ย Device Guard 

 
ความปลอดภัยเฉพาะแอ
ปเพื�อการเชื�อมตอ่การ
ทํางานสาํหรับผูใ้ช ้

อปุกรณ์เคลื�อนที�  
การเชื�อมตอ่
ระยะไกลไดอ้ยา่ง

ปลอดภัย   

 
เลอืกโซลชูนัการจัดการที�ไดผ้ล
ที�สดุสาํหรับคณุ 
กลุม่นโยบายสาํหรับ

จัดการอปุกรณ์เคลื�อนที�   
 
พอกนัทกีบัการปรับใชง้านแบบ
ลบแลว้ตดิตั �งใหม ่
การเตรยีมใชง้านแบบไดนามกิ  
การอปัเกรดแบบแทนที� 

 
เพิ�มพลงัใหธ้รุกจิดว้ยแอปสาํหรับ
ทกุอปุกรณ ์
แค็ตตาล็อกแบบสว่นตวั 
การเขา้ร่วม Azure AD  
(เดสกท็์อปและโทรศพัท)์ 
Business Store 

 
ดแูลอปุกรณใ์หป้ลอดภัยและอปั
เดตอยูเ่สมอดว้ยเทคโนโลยี
ลา่สดุ 
ให ้Windows เป็นบรกิาร 

 
ประสบการณก์ารใชง้านที�คุน้เคย
ซึ�งปรับเขา้กบัอปุกรณ์ของคณุ 
เมนูเริ�ม 
Continuum 

 
แอปที�ทํางานบนอปุกรณ์ 
Windows ทั �งหลาย  
แอป Windows สาํหรับทกุ

อปุกรณ ์ 
 
ประสบการณ์การใชง้านเพื�อ
ประสทิธภิาพสงูสดุบน
อปุกรณ์ Windows ทั �งหมด  
Office สาํหรับ Windows 

 
ปรับประสบการณ์บนเว็บ
ของคณุใหท้นัสมัยและเขา้
กนัได ้ 
Microsoft Edge  
Internet Explorer 11 

 
นวตักรรม Windows 
ลา่สดุบนพซีเีครื�องเดมิ 
สนับสนุนเมาสแ์ละ 
แป้นพมิพไ์ดด้เียี�ยม 
ความเขา้กนัไดข้อง

ฮารด์แวร ์ 
การควบคม UX แบบ
ละเอยีด 

 
เลอืกอปุกรณ์ Windows รุ่น
ใหมท่ี�หลากหลาย 

อปุกรณ์แบบ 2-in-1   

Surface  
Lumia 

 
เปลี�ยนนยิามของประสทิธภิาพ
ดว้ยอปุกรณ์ Windows 
Surface Hub  
HoloLens 
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อปุกรณ ์Windows 10 ข ัน้สุดยอด
Windows 10 รุน่เดสกท์็อป

รุน่  

สทิธปิระโยชน ์

การสง่ 
โปรแกรม 
อปัเดต 

ทางเลอืกในการ
ปรับใชง้าน 

วธิกีารซื�อ 

Home 
 
ผูบ้รโิภค 
& BYOD 

•ประสบการณ์ที�คุน้เคยและ
เป็นสว่นตวั 

•เบราวเ์ซอรใ์หมเ่อี�ยมสาํหรับ
การทํางานออนไลน ์

•วธิใีหมใ่นการจัดระเบยีบและเพิ�ม
ประสทิธภิาพ 

•ปรับปรุงความปลอดภัยและ
คณุลกัษณะลา่สดุ 

•การจัดการในกรณีที�นํา
อปุกรณ์สว่นตวัมาใช ้
(BYOD) 

•Windows Update •Current Branch •OEM 
•ขายปลกี/ESD 
•อปัเกรดฟร1ี 

Pro 
 
ธรุกจิขนาด
เล็กและกลาง 

•การจัดการอปุกรณ์และแอป 
•สนับสนุนการใชง้านจาก
ระยะไกลและแบบเคลื�อนที� 

•เทคโนโลยคีลาวดส์าํหรับ
องคก์ร 

•มั�นใจกบัคณุภาพของการอปัเดต
ดว้ยการตรวจสอบกอ่นวางตลาด 

•Windows Update 
•Windows 
Update for 
Business 

•WSUS 

•Current Branch 
•Current Branch 
for Business 

•OEM 
•ขายปลกี/ESD 
•VL 
•อปัเกรดฟร1ี 

Enterprise2 
 
องคก์ร
ระดับกลาง
ถงึใหญ ่

•ความปลอดภัยขั �นสงู 
•การปรับใชง้าน OS ที�
ยดืหยุน่เต็มที� 

•การจัดการอปุกรณ์ขั �นสงู 
และแอป 

•Microsoft Desktop 
Optimization Pack (MDOP) 

•Windows Update 
•Windows 
Update for 
Business 

•WSUS 

•Current Branch 
•Current Branch 
for Business 

•Long Term 
Servicing 
Branch 

•VL 

1. ส�าหรบัอปุกรณ ์Windows 7/8.1 ทีม่คีณุสมบตัคิรบ
2. สทิธปิระโยชนบ์างอยา่งจ�าเป็นตอ้งม ีSoftware Assurance
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ประโยชนข์อง Windows SA ตอ่หน่ึงผูใ้ช ้
สรำ้งสรรคส์ิง่ทีย่อดเยีย่ม

Windows SA ตอ่อปุกรณ์ Windows SA ตอ่ผูใ้ช ้

ตอ่อปุกรณ ์(รปูแบบเดมิ)  
Enterprise Desktop Platform 

 

ตอ่อปุกรณ ์(รปูแบบใหม)่  
Enterprise Cloud Suite 

 

พซี/ีMac 
x86 

รปูแบบของสทิธกิารใชง้าน ตอ่อปุกรณ์ ตอ่ผูใ้ชห้ลัก – ไมจํ่ากัดอปุกรณ์ 

ขอ้กําหนดของการใหส้ทิธกิาร
ใชง้าน 

แตล่ะอปุกรณ์ตอ้งม ีWindows 
Pro 

เฉพาะอปุกรณ์หลักตอ้งเป็น Win 
Pro 

การตดิตั �งในเครื�องของ รุน่ Ent. บนอปุกรณ์เครื�องเดยีว บนอปุกรณ์ใดๆ ที�ใช ้Windows 
7/8/8.1/10 Pro หรอืแท็บเล็ต 
Windows ขนาด ≤10.1” 

VDI สําหรับอปุกรณ์เครื�องเดยีว ใชง้านไดบ้นอปุกรณ์ใดๆ 

MDO ซื�อสําหรับอปุกรณ์แตล่ะเครื�อง รวมไวแ้ลว้ในอปุกรณ์ทั�งหมด 

Mobile Enterprise ซื�อสําหรับอปุกรณ์แตล่ะเครื�อง รวมไวแ้ลว้ในอปุกรณ์ขนาด <8” 

แท็บเล็ต/โทรศพัท/์Chromebook 
(RT/WinPhone/iOS/Android) 

พซี/ีแท็บเล็ต x86 
พซี/ีMac 
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ประโยชนข์อง Windows SA ตอ่หน่ึงผูใ้ช ้
สรำ้งสรรคส์ิง่ทีย่อดเยีย่ม

คณุลักษณะ 
Windows 10 

Enterprise 

Windows 10 
Enterprise พรอ้ม 

Software Assurance 

คณุลักษณะ 
Exclusive 
Enterprise 

การควบคมุ UX แบบละเอยีด* 
Credential Guard* 
การควบคมุการเก็บขอ้มลูจากระยะไกลผา่น GP/MDM* 
Device Guard* 
DirectAccess 
Windows to Go Creator 
AppLocker 
BranchCache 

วธิกีารปรับใชง้าน
และการใชง้าน 
Windows ที�
ยดืหยุน่ 

เขา้ถงึ Long Term Servicing Branchในปัจจบุนั (สนับสนุน
นาน 10 ปี)** 
เขา้ถงึ Long Term Servicing Branchในอนาคต (สนับสนุนนาน 
10 ปี)** 

สามารถเลอืกผสมกนัไดร้ะหวา่ง: 
•Current Branch 
•Current Branch for Business 
•Long Term Servicing Branch 

ทําระบบเสมอืน 
ระบบจัดการ และคนื
คา่ดว้ย MDOP 

Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) 
Microsoft Application Virtualization (App-V) 
Microsoft BitLocker Administration & Monitoring (MBAM) 

Microsoft Advanced Group Policy Management (AGPM) 

Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) 

สทิธกิารใชง้านของ
รุน่ สทิธปิระโยชน์
พื�นฐานและการ
สนับสนุน 

สทิธ ิWindows To Go 
สทิธิ�การใชง้านแบบเสมอืน 
บรกิารสนับสนุน 24x7 และโปรแกรมแกไ้ขดว่นเพิ�มเตมิ 
บตัรกํานัลสาํหรับการฝึกอบรมและ e-learning 

*  ใหม่ใน Windows 10 Enterprise Edition
**  หากลกูคา้ยกเลกิ SA ลกูคา้ยงัคงมสีทิธใิน LTSB ปัจจบุนัแตจ่ะเสยีสทิธใิน LTSB ในอนาคต
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หำกยกเลกิ Windows 10 Software Assurance
สรำ้งสรรคส์ิง่ทีย่อดเยีย่ม

หากลูกคา้ยกเลกิ Windows 10 SA ลูกคา้ยงัคงใช ้
คณุลกัษณะของ Enterprise ไดเ้ทา่น้ัน (LTSB)

ลกูคา้ตอ้งถอนการตดิตัง้ Windows Enterprise CBB 
และตดิตัง้รุน่ OEM Pro หรอื Enterprise LTSB อกีคร ัง้

คณุลักษณะ Windows 10 
Enterprise 

คุณลกัษณะของ 

Exclusive 
Enterprise 
 

การควบคมุ UX แบบละเอยีด* Credential 
Guard* 
การควบคมุการเก็บขอ้มลูจากระยะไกลผา่น 
GP/MDM* 
Device Guard* 
DirectAccess 
Windows to Go Creator 
AppLocker 
BranchCache 

การปรับใชง้าน

และการใชง้าน 

Windows ที�

ยดืหยุน่ 
 

เขา้ถงึ Long Term Servicing Branch ใน
ปัจจบุัน (สนับสนุนนาน 10 ปี)** 

*  ใหม่ใน Windows 10 Enterprise Edition
**  หากลกูคา้ยกเลกิ SA ลกูคา้ยงัคงมสีทิธใิน LTSB ปัจจบุนัแตจ่ะเสยีสทิธใิน LTSB ในอนาคต
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Office 2016 และ Office 365
เพิ่มประสทิธภิาพในการท�างานใหก้บัองคก์รคุณดว้ย 

Office 365 ทีม่าพรอ้มกบับรกิารตา่งๆ มากมาย สมคัรใช ้
งาน Office 365 วนันี ้รบัสทิธิพ์เิศษใหค้ณุใชง้าน Office 

2016 ไดก้อ่นใคร ชว่ยใหค้ณุสามารถผนวกรปูแบบบรกิาร
ตา่งๆ เขา้กบั Office 2016 เพือ่ประสทิธภิาพในการท�างาน
ทีย่อดเยีย่ม เขา้ถงึไฟลส์�าคญัไดจ้ากทกุที ่ทกุอปุกรณง์่าย
ตอ่การจดัการ ในราคาประหยดัจนคณุคาดไม่ถงึ
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Office 365 ส�ำหรบัลูกคำ้ทุกกลุ่ม

Office 365 ส�ำหรบัภำคธุรกจิและองคก์ร

1 ส�าหรบัการใชง้านทีไ่ม่ใชเ่พือ่การคา้  2 เป็นผลติภณัฑแ์บบ ESD เทา่น้ัน 

แสดงเฉพาะแผนยอดนิยมเทา่น้ัน



49คู่มอืแนะน�ำกำรจดัซือ้ผลติภณัฑไ์มโครซอฟท ์| 



50  | คู่มอืแนะน�ำกำรจดัซือ้ผลติภณัฑไ์มโครซอฟท ์



51คู่มอืแนะน�ำกำรจดัซือ้ผลติภณัฑไ์มโครซอฟท ์| 



52  | คู่มอืแนะน�ำกำรจดัซือ้ผลติภณัฑไ์มโครซอฟท ์

Windows Server 2012 R2 ชว่ยเพิม่
ประสทิธภิำพให ้ไอทดีว้ยระบบประมวผลคลำวด ์

Windows Server 2012 R2 สรา้งประสบการณใ์หม่
ทีม่คีวามยดืหยุน่สงู สามารถรองรบัการท�างานดา้นบรกิาร
บนระบบคลาวดไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยเทคโนโลยเีวอร ์
ชวลไลเซช ัน่ การบรหิารจดัการระบบสตอเรจ หรอื เน็ตเวริก์ 
รวมไปถงึเทคโนโลยดีา้น VDI (Virtual Desktop Infra-
structure) และเทคโนโลยกีารปกป้องการเขา้ถงึขอ้มูล 
พรอ้มสนับสนุนการท�างานบนหลากหลายแพลตฟอรม์ ไม่
ว่าจะเป็นทางดา้นเว็บ หรอืแอปพลเิคช ัน่ ในการใชร้ะบบ
ปฏบิตักิาร Windows Server 2012 R2 มสีทิธิก์ารใชง้าน 
Virtualization ในแตล่ะรุน่ดงันี ้

ในสว่นของ Windows Server 2012 R2 รุน่ Stan-
dard น้ัน สามารถท�า Virtualization ไดเ้ป็นจ�านวน 2 
instances ตอ่ 1 สทิธิก์ารใชง้าน Windows Server 2012 
R2 รุน่ Datacenter สามารถใช ้Virtual machines บน 
host server น้ันไดอ้ยา่งไม่จ�ากดัจ�านวน

ส�ำหรบั Windows Server 2012 R2 
มคีวำมสำมำรถใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ดว้ยกนั 3 ดำ้น คอื
1. ควำมสำมำรถดำ้นเวอรช์วลไลเซชนัทีเ่พิม่ขึน้

Hyper-V เวอรช์นัปรบัปรงุ เชน่ การบบีอดัแพคเกจของ
เคร ือ่งเสมอืน (Virtual Machine) ใหม้ขีนาดเล็กลง /ดว้ย
เทคโนโลย ีLive Migration RDMA ท�าใหค้วามเรว็ในการ
สง่ตอ่ขอ้มูลสงูสดุถงึ 56GB/s เรว็ขึน้โดยไม่ตอ้งดาวนร์ะบบ

อกีทัง้ Virtual Machine Live Cloning ท�าใหส้ามารถ
โคลนเคร ือ่งเสมอืนไปยงัเซริฟ์เวอรเ์คร ือ่งอืน่ไดโ้ดยทีเ่คร ือ่ง
เสมอืนหลกัยงัท�างานอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งปิดการท�างาน

2. ควำมสำมำรถดำ้นกำรท�ำระบบเครอืข่ำยทีเ่พิม่ขึน้
เพิม่ประสทิธภิาพในการเชือ่มต่อระหว่างเครอืข่ายจรงิ

และเครอืขา่ยเสมอืน (Virtual Network) ดว้ย Multiten-
ant Networking  และการเชือ่มต่อระหว่างศูนยข์อ้มูล
ขององคก์รและ Hosting รวมทัง้ Microsoft Azure

3. ควำมสำมำรถดำ้นพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มูลทีเ่พิม่ขึน้
ความสามารถของ Storage tiering ในการรวมพืน้ที ่

จดัเก็บขอ้มูลแบบ SSD และระบบพืน้ทีจ่ดัเก็บขอ้มูลแบบ 
Spinning disk (HDD) เพือ่ใหเ้ป็นพืน้ทีจ่ดัเก็บขอ้มูลแบบ
เสมอืน (Virtual) เดยีวกนั พรอ้มฟีเจอร ์Online VHDX 
Resize มคีวามยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการขนาดของดสิก ์
ไดต้ามความตอ้งการ แมใ้นขณะทีเ่คร ือ่งเสมอืนเปิดอยู่

ฟีเจอรท์ีม่มีำกบั Windows Server 2012 R2 แบบไม่ตอ้งจำ่ยเพิม่

ความตอ้งการในการ

เตบิโตของธุรกิจ 

Windows Server 2012 R2  
Free Feature 

ไม่ตอ้งลงทุน 

Virtualization (Hyper-V) 
ใชน้วตักรรมซอฟตแ์วรเ์พื�อเพิ�มประโยชน์สงูสุดใหก้บัฮารด์แวรข์อง

คุณ 

ระบบเสถียรมาก 
Hyper-V Replica 
สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื�องแมก้าํลงัเกิดภยัพิบติั 

ทาํสาํรองและกูคื้น

ขอ้มลูไดต้ลอดเวลา 

Storage Pools 
สามารถจดัการกบัเนื� อที�จดัเก็บขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วและมี

เสถียรภาพ 

ทาํงานไดทุ้กที�ทุก

เวลา 

Direct Access 
ไม่ตอ้งซื� อ VPN เพิ�ม สามารถเปิดใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ้า่ยเพิ�ม 

แหลง่ขอ้มูลเว็บไซต ์Windows Server 2012 R2 : http://www.Microsoft.com/windowsserver2012 
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Windows Server CAL ใชก้บัเซริฟ์เวอร ์
รุน่ใดไดบ้ำ้ง

Windows Server มทีัง้หมด 4 รุน่ คอื Foundation, Essentials, Standard และ Datacenter แตรุ่น่ทีใ่ชง้าน
รว่มกบั CAL ไดค้อืรุน่ Standard และ Datacenter

FOUNDATION ESSENTIALS STANDARD DATACENTER 

จาํกดัการใช ้  
15 คน 

จาํกดัการใช ้  
25 คน 

ไม่จาํกดัการใชง้าน ผูใ้ชส้ามารถซื �อ CAL ไดต้ามสิทธิการใช ้
งาน 

สรา้งเครื�องเสมือน (VM) ไม่ได ้ และไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ CAL  

สรา้ง VM ได ้ 2 เครื�อง สรา้ง VM ไดไ้ม่จาํกดั 

CAL: Client Access License ส�ำคญัอย่ำงไร
CAL คอืสทิธกิารใชง้านเซริฟ์เวอรส์�าหรบัผูใ้ชภ้ายใน

องคก์รและภายนอกองคก์ร เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใชท้รพัยากร
ภายในเซริฟ์เวอรไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เชน่ การเขา้ใชไ้ฟลห์รอื
ฐานขอ้มูล หรอืการใชเ้คร ือ่งพมิพร์ว่มกนั ซ ึง่ตอ้งเลอืกใช ้
เวอรช์นัใหต้รงกบัเซริฟ์เวอรท์ีใ่ชอ้ยู*่*

 คิดตามจาํนวนผูใ้ชง้าน 

 
 

 คิดตามเครื�องหรือ
อปุกรณที์� 
เขา้ใชง้าน 

 สาํหรบัคนภายนอก
องคก์ร เชน่ การเขา้ถึง

เว็บไซตอ์งคก์ร 

 ใชส้าํหรบัเชื�อมตอ่ไปยงั
เซริฟ์เวอร ์

1 

** ลูกค้าหรือผู้จาํหน่าย 
** ปกติมีให้ฟรี 2 RDS 

2 3 4 

รูจ้กักบัประเภทของ Windows Server CAL
Windows Server CAL มทีัง้หมด 4 ประเภท โดยมี

วตัถปุระสงคก์ารเลอืกซือ้ทีแ่ตกตา่งกนั ดงัน้ัน หากทราบ
เกีย่วกบั CAL แตล่ะประเภทแลว้ ก็จะท�าใหส้ามารถเลอืก
ซือ้ไดอ้ยา่งคุม้คา่ดงันี ้
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ตวัอย่าง 1 : บริษทัมีพนักงาน 100 คน ตอ้งการเขา้
ใชไ้ฟลแ์ละเครื�องพิมพร์่วมกนั 

ใชเ้พียง 1 CAL แมว้า่จะมี VM หลายเครื�องก็ตาม 

ตวัอย่าง 2 : บริษทัมีผูบ้ริหาร 10 คนที�ใชอ้ปุกรณ์
มากกวา่หนึ�งเครื�อง และมีคอมพิวเตอร ์ 50 เครื�อง ตั�ง
ประจาํเพื�อใหพ้นักงานเขา้ใชไ้ฟลที์�แชรอ์ยู่บนเครื�อง
เสมือนแตล่ะเครื�อง 

แนะนํา: Windows User CAL = 100 สิทธ ิ

แนะนํา: Windows User CAL = 10 สิทธ ิสาํหรบัผูบ้ริหาร 
           Windows Device CAL = 50 สิทธ ิ สาํหรบัพนักงาน 

ตวัอย่ำงกำรใชง้ำน 

* คา่ใชจ้า่ยประมาณการส�าหรบัองคก์ารทีต่อ้งการใช ้CAL ประมาณ 100 สทิธิ
**นอกจากนี ้ขอ้จ�ากดัของการใช ้CAL คอืไม่สามารถน�า CAL เวอรช์นัทีต่�า่กวา่มาใชก้บัเซริฟ์เวอรท์ีม่เีวอรช์นัสงูกวา่ได ้เชน่ สามารถใช ้Windows CAL 2008 เพือ่เขา้ใชง้าน 
Windows Server 2012 ได ้เป็นตน้

Enterprise Mobility Suite (EMS)
มาพรอ้มกบัเคร ือ่งมอืทีจ่�าเป็นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การท�างานของผูใ้ชอุ้ปกรณเ์คลือ่นที ่ รวมทัง้รกัษาความ

Azure Active Directory 
Premium 

Microsoft Intune Azure Rights Management 

ดว้ยการจดัการขอ้มูลประจาํตวัแบบ
ไฮบริด คณุสามารถใชข้อ้มูลประจาํตวั
เพียงรายการเดียวสาํหรบัผูใ้ชแ้ตล่ะคน
ในการเขา้ถึงแอปพลิเคชนัตา่งๆ ที�อยู่
บนหลากหลายแพลตฟอรม์ผ่านหนา้จอ
เพียงหนา้จอเดียว (Single Sign-on) 
ซึ�งจะชว่ยลดภาระในการสรา้งและ
จดัการกบัขอ้มูลประจาํตวับนอปุกรณ์
ตา่งๆ 
 

การบริหารอปุกรณข์ององคก์รและแอป
พลิเคชนั ทาํใหฝ่้ายไอทีมีระบบการ
จดัการแบบรวมศูนยท์ี�รบัประกนัไดว้า่
ผูใ้ชจ้ะมีแอปพลิเคชนัที�ตอ้งการบน
อปุกรณที์�ใชร้ะบบปฏิบติัการใดก็ไดด้ว้ย
ความปลอดภยัยิ�งขึ �น 

ดว้ยการป้องกนัขอ้มูลและการเขา้ถึง 
ดงันั�นจึงสามารถกาํหนดคา่ตา่งๆ เพื�อ
การปกป้องขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัความ
จาํเป็นดา้นการรกัษาความปลอดภยัทั�ง
บนคลาวดห์รือในโมเดลแบบไฮบริดของ
โครงสรา้งพื �นฐานแบบติดตั�งภายใน
องคก์รได ้

ปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลประจ�าตวัและขอ้มูลของคณุ ประกอบ
ไปดว้ย 3 ฟีเจอรด์งันี้

3S for Mobility: Security Safety Safeguard: 
One end to end Mobility & Security 
Platform

Data 

บรหิำรจดักำรอปุกรณไ์ดอ้ย่ำงง่ำยดำย เมือ่ชวีติ
การท�างานของพนักงานตอ้งขึน้อยู่กบัทกุอปุกรณท์ีห่ลาก
หลาย ไม่วา่จะเป็น  Window / Mac / iPad หรอืโทรศพัท ์
Android  ดงัน้ันการท�า Inventory หรอืการลง Patch 
Update ยอ่มตอ้งตดิตามใหท้นั [Intune]

ตรวจสอบตดิตำมผูใ้ชง้ำน เมือ่พนักงานท�างานได ้
ทุกที่ทุกเวลา มีการท�างานนอกสถานที่มากขึน้ ความ
ปลอดภยักลายเป็นเร ือ่งทีต่อ้งค�านึงถงึอยา่งมาก ดงัน้ัน ฝ่าย

Apps 
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ไอทจีงึตอ้งวางระบบการระบตุวัตนของพนักงานเพือ่ใหม้ัน่ใจ
ไดเ้สมอืนท�างานอยูใ่นองคก์ร [AD Premium : Multi-
Factor Authentication]

เขำ้ถงึแอปพลเิคชนัส�ำคญัดว้ยกำรลงชือ่เขำ้ใช้
คร ัง้เดยีว การท�างานกบัแอปพลเิคชนัทีห่ลากหลายน้ัน จะ
ท�าใหพ้นักงานตอ้งจดจ�ารหสัผ่านเพือ่เขา้ใชง้านมากมาย 

ดว้ยฟีเจอรข์อง Azure AD Premium เพยีงแคร่หสัผ่าน
เดียวก็สามารถเขา้ใชแ้อปพลิเคชนัที่ส�าคญัๆ ไดอ้ย่าง
สะดวกและรวดเรว็ [AD Premium : Single Sing On]

ปกป้องขอ้มูลส�ำคญัไมใ่หร้ ัว่ไหล ดว้ยเทคโนโลยขีอง 
Office365 ทีใ่หผู้ใ้ชส้ามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวกทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร แตอ่าจละเลยกบัขอ้มูลส�าคญั
ทางธรุกจิทีอ่าจมกีารส่งต่อถงึกนัและตกไปถงึมอืคู่แข่งได ้
ดงัน้ัน จงึควรมกีารตัง้คา่การสง่ตอ่อเีมล หรอืเจาะจงเฉพาะ
ผูท้ีม่สีทิธไิดร้บัเอกสารน้ันไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  [RMS]

Devices 

EMS คดิคา่บรกิารตามจ�านวนผูใ้ช ้โดยถา้ซือ้ครบทัง้ 3 บรกิารยอ่ยจะอยูท่ีป่ระมาณ 
7.50 ดอลลารต์อ่ผูใ้ชต้อ่เดอืน ใชไ้ดถ้งึ 5 อปุกรณ ์(มใีหท้ดลองใชฟ้ร ี30 วนับน
เว็บไซต ์EMS)

Microsoft  Azure 
เป็นคลาวดแ์พลตฟอรม์ทีเ่ปิดกวา้งและมคีวามยดืหยุ่น

สงูเพือ่ท�าหนา้ทีเ่ป็นรากฐานส�าหรบัการสรา้ง ตดิตัง้ รวม
ถงึจดัการโซลชูนัทีใ่ชง้านบนคลาวด ์ รองรบัการใชง้านใน
รปูแบบ IaaS (Infrastructure as a Service) และ Paas 
(Platform as a Service ) น่ันคอื คณุสามารถเชา่ใช ้
บรกิารโดยใหไ้มโครซอฟทช์ว่ยดแูลและบรหิารจดัการดา้น
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ และระบบเครอืขา่ย โดยบรกิารของ 
Azure มใีหเ้ลอืกใชม้ากมาย แบง่ตามวตัถปุระสงคก์ารใช ้
งาน ทัง้ดา้นแอปพลเิคชนั การประมวลผล การจดัเก็บขอ้มูล 
และระบบเครอืขา่ย ไดแ้ก ่

• การใหบ้รกิารประมวลผล (Compute) เพือ่การสรา้ง
เคร ือ่งเสมอืน (Virtual Machine) เพือ่ตดิตัง้บนระบบ
ปฏบิตักิารพรอ้มดว้ยระบบฐานขอ้มูลทีห่ลากหลาย

• การใหบ้รกิารพืน้ทีจ่ดัเก็บขอ้มูล (Storage) เพือ่การ
ท�าส�ารองขอ้มูล 

• การใหบ้รกิารดา้นแอปพลเิคชนั หรอื เว็บไซต ์
• การใหบ้รกิารเครอืขา่ย (Network) เพือ่การเชือ่มตอ่

ระบบคลาวดก์บัการโฮสต ์และการตดิตัง้ภายในองคก์ร

ตอ่ไปนีค้อื สิง่ที ่Microsoft Azure สามารถตอบโจทย ์
ธรุกจิของทา่นได ้

ตอบโจทยธุ์รกจิดว้ยเครือ่งเสมอืนบนระบบคลำวด ์
• ประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นการดแูล และบ�ารงุรกัษา
• เพิม่/ลดขนาดหรอืสเปคไดต้ามความตอ้งการ
 การใชง้าน
• เป็นเคร ือ่งเซริฟ์เวอรท์ีม่าพรอ้มกบัระบบปฎบิตักิาร
 ทีห่ลากหลาย
• สามารถเขา้ถงึไดจ้ากทกุทีแ่ละทกุเวลา
• มั่นใจกบัความปลอดภยัและ SLA 99.95%
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(ที�จัดเก็บขอ้มลู) 

ตอบโจทยธุ์รกจิดว้ยกำรจดัเกบ็ขอ้มูลบน
ระบบคลำวด ์

• ประสทิธภิาพและความสามารถในการปรบัขนาดได ้
 และมคีวามยดีหยุน่
• ลดภาระการจดัเก็บงานไปยงัคลาวดโ์ดยอตัโนมตัิ
• จา่ยคา่บรกิารเฉพาะพืน้ทีท่ีม่กีารจดัเก็บขอ้มูลตาม
 การใชง้านจรงิ
• ยา้ยขอ้มูลทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแลว้ และส�ารองขอ้มูลไปยงั
 พืน้ทีจ่ดัเก็บขอ้มูลบนคลาวด ์

Website (เว็บไซต)์ 

ตอบโจทยธุ์รกจิดว้ยเวบ็ไซต ์
• รองรบัภาษา .NET, PHP, Java, Python, Ruby, iOS, 
 Android, Windows
• รองรบัการปรบัแตง่และการตัง้คา่ช ือ่โดเมน
• มาพรอ้มกบั FTP, Git, TFS และ Web Deploy
 ทีม่ใีหอ้ยูแ่ลว้
• Load balance ไดส้งูสดุ 500 เว็บไซต ์

ตวัอย่ำงประมำณกำรคำ่ใชจ้ำ่ย
หากท่านตอ้งการซือ้เซริฟ์เวอร ์ 1 เคร ือ่ง สเปคมดีงันี:้ 2 Core / 1.6GHz CPU / 3.5GB RAM / 490GB 

 

Storage มาดกูนัวา่ระหวา่งการซือ้แบบที ่1 : ตดิตัง้ภายในองคก์ร กบั แบบที ่3: ระบบคลาวด ์แบบใดจะชว่ยประหยดั
ไดม้ากกวา่

On Premise Cloud 

ราคา Software =? 
ราคา CALs 

ราคา เครื�อง = ? 

• เสียเงินเพิ�มเมื�อตอ้งการเปลี�ยน
เวอรช์นั 

• ฟรี Software License และ CALs 
เพราะคิดรวมจากการเชา่ใช ้

• สามารถอปัเกรดเป็นเวอรช์นัใหมไดเ้สมอ 
 

(ตดิตั �งภายในองคก์ร) (ระบบคลาวด)์ 
คา่ใชจ้า่ยแบบคลาวด ์จะจา่ยก็ตอ่เมื�อมี
การใชง้าน ทําใหป้ระหยัดไดม้ากกวา่ 

 50% 

มคีา่ใชจ้า่ยประมาณการดังนี� 

(จา่ยเฉพาะเมื�อมกีารใชง้าน) 

 

สามารถขอทดลองใช ้ Microsoft Azure ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้า่ย 
ลกูคา้ที�สนใจสามารถสมคัรขอทดลองใชบ้ริการไดฟ้รี 1 เดือน พรอ้มมูลคา่ของบริการ 200 ดอลลาร ์ (สามารถเลือกใช ้ Azure Storage ขนาด 10 TB ได ้ 1 
เดือน)โดยสามารถสมคัรไดที้�เว็บไซต ์ http://azure.microsoft.com/en-us/  
สนใจเขา้รว่มสมันนา ที�เว็บไซต ์ https://azure.microsoft.com/en-us/community/events/ 
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บทที ่6

Microsoft Software
Assurance ส�าหรบั 
Volume Licensing

Microsoft Software Assurance (SA) คอืโปรแกรม
ในการบ�ารุงรกัษาซอฟตแ์วรท์ีค่รอบคลุม ท�าใหอ้งคก์รได ้
รบัประโยชนส์งูสดุจากซอฟตแ์วรข์องไมโครซอฟท ์โดยเพิม่
สทิธปิระโยชนใ์นการใชซ้อฟตแ์วรเ์วอรช์นัลา่สดุ สามารถ
แบ่งช�าระเงินเป็นรายปี ท�าใหก้�าหนดงบประมาณและ
วางแผนทางการเงนิไดง่้ายขึน้ ชว่ยเพิม่ขดีความสามารถใน

การแข่งขนัใหก้บัองคก์รได ้ ดว้ยหลกัสูตรการเรยีนรูท้าง
ออนไลน ์ เพิม่ทกัษะการใชง้าน การฝึกอบรมทางเทคนิค
ระดบัสงู เคร ือ่งมอืชว่ยท�างาน และการสนับสนุนทางเทคนิค
มากมาย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและตอบสนองความตอ้งการ
ทีห่ลากหลายในองคก์รไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ

สทิธปิระโยชนข์อง Software Assurance ของแตล่ะกลุ่มผลติภณัฑ ์
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ใหป้ระโยชนใ์นทุกชว่งวงจรกำรใชง้ำนซอฟตแ์วร ์
Software Assurance ประกอบดว้ยสทิธปิระโยชนท์ีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในทกุชว่งวงจรการใชง้านซอฟตแ์วร ์

ขององคก์ร ดงันี้

ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้

- สามารถวางแผนงบประมาณได ้
- ควบคมุและบรหิารคา่ใชจ้า่ย 
 ดา้นไอที
- ปรบัปรงุระบบไอทดีว้ย 
 ผลติภณัฑล์า่สดุ

- ลดคา่ใชจ้า่ยและความซบัซอ้น 
 ในการตดิตัง้
- ตดิตัง้และแกไ้ขโดยอตัโนมตัิ
- เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บั
 เจา้หนา้ทีไ่อที

- เพิม่ประสทิธภิาพผูใ้ชด้ว้ย
ซอฟตแ์วรท์ีม่คีวามสามารถครบ
ถว้นและสามารถเขา้ถงึไดจ้าก
ทกุทีท่กุเวลา 
- ยกระดบัทกัษะและความรูใ้ห ้
กบัพนักงาน

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

รบัสทิธใินการใชซ้อฟตแ์วรเ์วอรช์นัใหม่ไดท้นัทตีลอดชว่งอายุ
สญัญา โดยไม่ตอ้งจดัซือ้เพิม่ จงึวางแผนงบประมาณไดง้่าย และ
เลอืกอปัเกรดไดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการ
ชว่ยลดการช�าระเงนิขัน้ตน้ สามารถจดัท�างบประมาณลว่งหนา้ได ้
ถงึ 3 ปี และเพิม่ความคลอ่งตวัในการบรหิารงบประมาณขององคก์ร 
โดยเฉพาะธรุกจิทีก่�าลงัเตบิโตและขยายตวั
สามารถชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยเมือ่ตอ้งการยา้ยไปใช ้Edition ทีส่งูขึน้ 
ตวัอยา่งเขน่ จาก Windows Server Standard ไปเป็น 
Windows Server Datacenter 
ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยและความยุง่ยากในการตดิตัง้ดว้ยการวางแผน
จากผูเ้ช ีย่วชาญ และใชเ้คร ือ่งมอืทีท่�างานโดยอตัโนมตัิ

ส�าหรบัเคร ือ่งพซีทีีม่ ีSoftware Assurance ครอบคลมุ อนุญาต
ใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึ Virtual Desktop และอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ 
Virtual Desktop จากเคร ือ่งของบคุคลที ่3 เชน่ จากเคร ือ่งสว่น
ตวัหรอื Hotel Kiosk ได ้
ใหส้ทิธลิกูคา้ในการอนุญาตใหล้ขิสทิธิ ์Server Application บาง
ตวัไปใชบ้น Datacenter ของ Authorized Mobility Partner 
ชว่ยใหส้ามารถใชโ้ปรแกรม Windows 10 Enterprise บน
อปุกรณ ์Bootable USB ซึง่เป็นการใหส้ทิธใินการใช ้Windows 
To Go กบัทกุอปุกรณ ์
อนุญาตใหผู้ใ้ชห้ลกัเขา้ถงึ Virtual Instance ของ Windows ที่
ท�างานอยูบ่น Datacenter (VDI) หรอื Windows To Go จาก
เคร ือ่งทีไ่ม่ไดเ้ป็นขององคก์ร เชน่ เวลาเดนิทางและใชเ้คร ือ่ง Kiosk 
ของโรงแรม
อนุญาตใหเ้ขา้ถงึซอฟตแ์วรไ์ดจ้ากระยะไกล (Remotely) บน 
Virtual Desktop ของตนเอง จากเคร ือ่งของบคุคลที ่3 เชน่ 
เคร ือ่งทีบ่า้น หรอื Internet Kiosk 
ส�าหรบัหลกัสตูรทีอ่อกแบบมาเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะและความ
ช�านาญแกท่มีงานไอท ีใหส้ามารถสนับสนุนและบรหิารระบบไอที
ขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ลดคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมดว้ยหลกัสตูรออนไลนส์�าหรบัการเรยีน
รูด้ว้ยตนเอง เพือ่การใชป้ระโยชนจ์ากผลติภณัฑข์องไมโครซอฟท ์
ไดม้ากขึน้
พนักงานจะไดร้บัสว่นลดในการซือ้ผลติภณัฑข์องไมโครซอฟท ์

เพิม่ผลลพัธก์ารท�างานและชว่ยใหพ้นักงานท�างานจากทีบ่า้นได ้
ง่ายขึน้ ท�าใหอ้งคก์รไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการใช ้
Microsoft Office
อนุญาตใหไ้อทสีามารถลงอมิเมจของ Office ทีส่นับสนุนการ
ใชง้านไดถ้งึ 37 ภาษา 
หมายเหต:ุ เร ิม่ตัง้แต ่Office 2016 ไมโครซอฟทไ์ดร้วม
ประโยชนนี์เ้ขา้ไปในผลติภณัฑ ์

โซลูชนัของ Software 
Assurance

สทิธใินการใชซ้อฟตแ์วร ์
เวอรช์นัใหม่ทนัททีีว่างจ�าหน่าย

แบง่การช�าระเงนิ

Step-up 

บรกิารวางแผนการน�าไปใชง้าน 
(Planning Services) ทัง้แบบ
ตดิตัง้ภายในองคก์ร 
(On-premise) แบบคลาวด ์
(Cloud) หรอืแบบไฮบรดิ 
(Hybrid) 
สทิธ ิWindows Virtual 
Desktop Access (VDA) 

License Mobility 

Windows To Go Use Right 

Roaming Use Right for 
Windows

Roaming Use Right ส�าหรบั 
Office, Project และ Visio

บตัรก�านัลส�าหรบัการฝึกอบรม

E-Learning

สทิธใินการซือ้ซอฟตแ์วร ์
ส�าหรบัพนักงาน
การน�าซอฟตแ์วรไ์ปใชง้าน
ทีบ่า้น

Office Multi-Language 
Pack

ชว่งเวลำในวงจร
ของกำรใช้
ซอฟตแ์วร ์

วำงแผน

กำรตดิต ัง้

กำรใชง้ำน
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ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้

- ไดร้บัการสนับสนุนเพือ่ให ้
 ธรุกจิด�าเนินไปโดยไม่
 หยดุชะงกั
- ไดร้บัตวัอยา่งการใชง้าน 
 ผลติภณัฑ ์
- ไดร้บัซอฟตแ์วรล์า่สดุเพือ่การ 
 แกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเรว็
- ไดร้บัการสนับสนุนเมือ่อปั 
 เกรดและเปลีย่นระบบ
- ท�างานในสภาพแวดลอ้มทีม่ ี
 ซอฟตแ์วรห์ลายเวอรช์นัได ้
 อยา่งมปีระสทิธภิาพ
- ขยายการสนับสนุนระบบ 
 ดัง้เดมิขององคก์ร
- ปรบัเปลีย่นซอฟตแ์วรห์รอื 
 เวอรช์นัไดอ้ยา่งราบร ืน่

โซลูชนัของ Software 
Assurance

บรกิารชว่ยแกไ้ขปัญหาตลอด 
24 ช ัว่โมง

การส�ารองขอ้มูลเพือ่กูค้นืระบบ

ขยายการสนับสนุนแบบ
Hotfix

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

เพิม่ประสทิธผิลและลดเวลาหยดุท�างานของระบบ ซึง่จะลดคา่ใช ้
จา่ยดา้นการสนับสนุนลง

สทิธใินการตดิตัง้ระบบส�ารอง เพือ่การกูข้อ้มูลฉุกเฉินไดโ้ดย
ไม่ตอ้งซือ้คา่สทิธกิารใชง้านเพิม่เตมิ
ชว่ยใหผู้ท้�าสญัญา Premium หรอื Essential Support ไดร้บั
การสนับสนุนตามตอ้งการในระหวา่งการเปลีย่นซอฟตแ์วรจ์าก 
Mainstream Support เป็น Extended Support

สทิธปิระโยชนข์อง Software Assurance ตอ่ผูม้หีน้ำทีต่ำ่งๆ ในองคก์ร

ผูบ้รหิำรดำ้นธุรกจิ

ผูบ้รหิำรดำ้นเทคนิค

 ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นไอที

ชว่ยใหธ้รุกจิมคีวามสามารถในการแขง่ขนัและคลอ่งตวัมากขึน้ ดว้ยการควบคมุคา่ใชจ้า่ย และ
สามารถประมาณการคา่ใชจ้า่ยดา้นซอฟตแ์วรไ์ดใ้นระยะเวลา 2 ปีส�าหรบัการซือ้ในประเภท Open 
และ 3 ปี ส�าหรบัการซือ้ในประเภท Select Plus, MPSA, EA และ Open Value
ชว่ยใหม้กีารบ�ารงุรกัษาทีค่รอบคลมุ พรอ้มกบัสทิธปิระโยชนใ์นทกุขัน้ของวงจรการใชง้านซอฟตแ์วร ์
ชว่ยใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการแขง่ขนัมากขึน้จากเทคโนโลยรีุน่ลา่สดุและการเสรมิสรา้งทกัษะ
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีไ่อที
ชว่ยใหใ้ชง้านเทคโนโลย ีแหลง่ขอ้มูล และเคร ือ่งมอืทีร่องรบัเทคโนโลยลีา่สดุ รวมทัง้ชว่ยจดัการ
ปัญหาดา้นไอทปีระจ�าวนั ซ ึง่จะท�าใหก้ารด�าเนินธรุกจิด�าเนินไปดว้ยความราบร ืน่

ชว่งเวลำในวงจร
ของกำรใช้
ซอฟตแ์วร ์

กำรบ�ำรุงรกัษำ

กำรปรบัเปลีย่น

สามารถอา่นรายละเอยีดจาก http://www.microsoft.com/licensing/sa เพือ่ศกึษาวา่ สทิธปิระโยชนล์า่สดุจ�านวน
มากของ Software Assurance จะชว่ยใหอ้งคก์รไดร้บัประโยชนส์งูสดุ และชว่ยอปัเกรดสญัญา Volume Licensing 
ทีม่อียูใ่หเ้หมาะกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ไดอ้ยา่งไร ◾
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บทที ่7

วิธีการใช้งาน 
Microsoft Tool 

1. Volume Licensing Service Center - VLSC 
(ส�ำหรบัสญัญำ Open, Select Plus, EA, EAS)

ตวัอย่ำงข ัน้ตอนกำรเรยีกดูรำยกำรส ัง่ซ ือ้ทำง
เวบ็ไซต ์Volume Licensing Service Center

1.1 เขา้สูเ่ว็บไซต ์Volume Licensing Service Center 
(https://www.microsoft.com/licensing/
servicecenter) แลว้ลงทะเบยีนใชง้านโดยใช ้Windows 
live ID หากยงัไม่ม ี สามารถลงทะเบยีนไดจ้าก http://
www.outlook.com

1.2 ส�าหรบัผูเ้ขา้ใชง้านคร ัง้แรก จะตอ้งใส่อเีมลธรุกจิ 
(Business email) เพือ่ทีอ่เีมลจากไมโครซอฟท ์ ภายใต ้
หวัขอ้ “Thank you for Registering with the Volume 
Licensing Service Center” สามารถสง่ขอ้มูลไปใหไ้ด ้
จากน้ัน ใหค้ลกิลงิกท์ีจ่ดัเตรยีมใหเ้ขา้สู ่Volume Licens-
ing Service Center 

1.3 ส�าหรบัการเซ็นรบัทราบขอ้ตกลงของ Open 
Agreement 

1.3.1 ในหนา้ Volume Licensing ภายใต ้Open
 License Type ใหเ้ลอืกเมนู 

1.3.2  ภายใต ้Country of Usage ใหเ้ลอืกประเทศ 
1.3.3  ภายใต ้Language ใหเ้ลอืกภาษาทีต่อ้งการ 
1.3.4 คลกิ “Go” แลว้หนา้ตา่ง Open License 
 Agreement จะปรากฏขึน้มา จากน้ันใหพ้มิพ ์
 ช ือ่-นามสกลุจรงิ แลว้คลกิ “Accept”

สิ่งที่ลูกคา้สามารถท�าไดบ้น Volume Licensing 
Service Center 

• ดาวนโ์หลดผลติภณัฑแ์ละคยี ์
• ตรวจสอบขอ้มูลลขิสทิธิ ์
• อา่น Agreement และด�าเนินการจดัซือ้ทัง้หมดของ
 องคก์ร 
• ดสูถานะของ Enrollment รวมถงึสญัญาทีก่�าลงัจะ
 หมดอายุ
• ดปูระวตักิารดาวนโ์หลดทีผ่่านมา
• ดขูอ้มูล Software Assurance
• หาขอ้มูลความชว่ยเหลอืและการอบรมตา่งๆ
• ส�าหรบั Administrator สามารถดคู�ารอ้งขอตา่งๆ
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Number

1

2

3

4

5

6

7

Name

Main navigation bar

Find What You Need

Track Licensing Info

Number of Pending Request link 

Leverage Entitlements

What’s New

Learn More 

วตัปุระสงค ์

เป็นเมนูหลกัในการเขา้ถงึหนา้ License, Downloads and 

Keys, Software Assurance, Subscription, Administration 

และ Helps 

เป็นลงิกไ์ปสู่

• Download your software

• Find Product Keys

• Review your VLSC permissions

คลกิลงิกเ์พือ่ด ูLicense summary, Relationship summary 

information หรอืเพิม่ Open License เขา้ไปในขอ้มูลของ

องคก์ร 

ถา้มสีทิธ ิAdministrative ลงิกนี์จ้ะเป็นการแจง้ใหท้ราบวา่มี

ค�ารอ้งขอใดคา้งอยูบ่า้ง คลกิที ่Manage Users เพือ่ดแูละใหก้าร

อนุญาตการด�าเนินการ

ใหร้ายละเอยีด ประเภทของ Entitlement ทีม่ ี

ขอ้มูลอปัเดตใหม่ๆ 

ดวูดิโีอเร ือ่งการใชง้าน และคน้หาการอบรมและแหลง่ขอ้มูลหรอื

การสนับสนุนตา่งๆ 
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ตวัอยา่งรายละเอยีดของสทิธกิารใชง้านทีส่ ัง่ซ ือ้ โดยคลกิ License Detail รายละเอยีดของลขิสทิธิจ์ะปรากฏ ดงัรปู

Number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Name

Add Open License link

Get a Quote for more licenses 

Filter License IDs 

View Relationship Summary

Download all license information 

Product Pool

License Product Family 

License Version

Effective Quantity 

Unresolved Quantity 

Active SA Quantity 

วตัปุระสงค ์

เมนูส�าหรบัเพิม่รายการลขิสทิธิใ์หม่เขา้ไป

เป็นตวัเลอืกส�าหรบัในบางประเทศทีต่อ้งการสัง่ซ ือ้เพิม่เตมิ 

ตวัเลอืกเพือ่ใชด้รูายละเอยีดของลขิสทิธิ ์

ดรูายงานลขิสทิธิท์ ัง้หมด (ในกรณีทีซ่ ือ้มากกวา่หน่ึงสญัญา)

ดาวนโ์หลดรายงานลขิสทิธิเ์ก็บไวใ้นเคร ือ่ง

กลุม่ของผลติภณัฑท์ีซ่ ือ้ลขิสทิธิ ์

ผลติภณัฑท์ีส่ ัง่ซ ือ้

เวอรช์นัของผลติภณัฑท์ีซ่ ือ้

จ�านวนลขิสทิธิท์ีซ่ ือ้

จ�านวนลขิสทิธิป์ระเภทอปัเกรดทีไ่ม่มโีปรแกรมเวอรช์นัเต็มมาดว้ย

จ�านวนของลขิสทิธิท์ีม่กีารซือ้ SA มาดว้ย

2. Microsoft Volume Licensing 
Center-MVLC (ส�ำหรบัสญัญำ MPSA)

หลงัจากทีเ่ซ็นสญัญา Microsoft Product and 
Service Agreement (MPSA) ลกูคา้จะสามารถเขา้สู ่
MVLC ไดท้ี่ https://licensing.microsoft.com/
Customer/ ดงัตอ่ไปนี ้

• ลงชือ่เขา้ใช ้ (Sign In) โดยใชบ้ญัชขีององคก์ร 
(Organizational account) หรอื

• ลงทะเบยีน (Register) ในการสรา้ง Tenant* ใหม่ 
และใชบ้ญัชขีององคก์รทีถ่กูสรา้งขึน้มาใหม่ 
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ขัน้ตอนการใชโ้ดยรวมจะเป็นดงัตอ่ไปนี ้

1. ก�าหนดผูดู้แลโดเมน (Domain Administrator) 
ส�าหรบัสญัญา MPSA (โดยระหวา่งท�าสญัญา MPSA จะ
มีใหร้ะบุช ือ่ผูดู้แลโดเมนใน Purchasing Account 
Registration Form) 

2. สมคัรสทิธใินการเขา้ใช ้ MVLC หลงัจากทีส่ญัญา 
MPSA ไดถู้กด�าเนินการ จะมีอีเมลเชญิส่งไปถึงผูดู้แล
โดเมน เพือ่ใหส้มคัรใชง้าน MVLC ซึง่จะตอ้งสมคัรภายใน 
14 วนัหลงัจากไดร้บัอเีมล หลงัจากน้ัน ถา้ค�าเชญิหมดอาย ุ
ใหต้ดิต่อ Microsoft Support เพือ่ขอใหส้่งอเีมลเชญิ
ใหใ้หม่  

ตวัอย่ำงจดหมำยเชญิ
 

• เลอืก Sign-in ถา้เคยม ีOrganization Account 
• เลอืก Register ถา้ยงัไม่เคยม ีOrganization
 Account 

3. เขา้ใชง้าน MVLC
หลงัจากทีม่ ีTenant และ Organization account แลว้

ใหไ้ปที่ https://licening.microsoft.com และใช ้
Organization account เพือ่เช ือ่มโยงระหว่าง MVLC 
account และ Microsoft Azure Active Directory 
หลงัจากน้ันจงึจะสามารถเขา้ใช ้MVLC ได ้

4. เช ือ่มโยง (Associate) ระหวา่ง Public domain กบั 
Tenant (จะท�าหรอืไม่ก็ได)้  

โดยสามารถเชือ่มต่อระหว่าง Organizational
 account และ Public domain account ได ้ในกรณีที่

ตอ้งการใช ้ Public domain account ในการเขา้ใช ้
Microsoft Online Service และ MVLC  

เพิม่เตมิ
Tenant คอื ไดเรกทอรขีองผูใ้ชร้ะบบคลาวดท์ีใ่ชส้�าหรบั

องคก์รที่ไดร้บัหลงัจากลงทะเบียนเพื่อใช ้ Microsoft
 Online Services หรอืใช ้MVLC แลว้ (ขึน้อยูว่า่สมคัร
อะไรกอ่น) โดยลูกคา้อาจจะมองว่า Tenant เป็นเสมอืน
พืน้ทีเ่ฉพาะในระบบคลาวดท์ีเ่ก็บขอ้มูลไดเรกทอรขีองผูใ้ช ้
ขององคก์รก็ได ้
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Microsoft Assigned Domain คอื ช ือ่โดเมนทีเ่ฉพาะ
เจาะจงทีไ่มโครซอฟทจ์ะตัง้ใหแ้ตล่ะ Tenant โดยจะเร ิม่ดว้ย
ชือ่เฉพาะและต่อดว้ย “.onmicrosoft.com” เชน่ ช ือ่
บรษิทัเป็น “fabrikan” ชือ่ Microsoft Assigned Do-

main Name ก็จะเป็น “fabrikan.onmicrosoft.com”

Organizational Account คอื บญัชทีีใ่ชใ้นการเขา้
สูร่ะบบ (Sign-in account หรอื User ID) เพือ่เขา้ใชง้าน 

Microsoft Online Service Subscription และ/หรอื 
MVLC โดย Organizational Account จะถกูก�าหนดให ้
แตล่ะผูใ้ช ้ใน Cloud Directory ตวัอยา่งเชน่ ถา้ลกูคา้
เพิม่ผูใ้ชช้ ือ่ Javier Sills โดยใชช้ ือ่ผูใ้ช ้ ‘jsills’ ดงัน้ัน 
Organizational Account ทีช่ ือ่ ‘jsills@fabrikan.
onmicrosoft.com’ จะถูกสรา้งขึน้และ Javier จะเป็น 
User ID ในระบบ

Public Domain คือชือ่โดเมนขององคก์รที่ใชบ้น
เว็บไซตข์องคุณ (เชน่ fabrikan.com) และอเีมล (เชน่ 
user@fabrikan.com) 

ลกูคา้สามารถเชือ่มโยง Public domain เขา้กบั Tenant 
ได ้ เชน่ แทนทีจ่ะใช ้ ‘jsills@fabrikan.onmicrosoft.
com’ Javier ก็สามารถใช ้‘jsills@fabrikan.com’ ได ้

 
สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิที ่ https://licensing.

microsoft.com/Customer/



65คู่มอืแนะน�ำกำรจดัซือ้ผลติภณัฑไ์มโครซอฟท ์| 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft Volume Licensing Program: https://
www.microsoft.com/en-us/Licensing/licensing-
programs/licensing-programs.aspx

แนะน�า Microsoft Volume Licensing Program 
ส�าหรับประเทศไทย https://www.microsoft.com/ 
th-th/Licensing/ 

Licensing Briefs: https://www.microsoft.com/
en-us/Licensing/learn-more/ 

Product Terms: https://www.microsoft.com/en-
us/Licensing/product-licensing/products.aspx 

Licensing Microsoft Office 365 Pro Plus 
subscription service in Volume Licensing: https://
www.microsoft.com/en-us/Licensing/learn-
more/brief-office-365.aspx 

Licensing Windows and Microsoft Office to use 
with the Apple Mac: https://www.microsoft.com/
en-us/Licensing/learn-more/brief-Windows-
Office-apple-mac.aspx 

Licensing Microsoft server products for use in 
virtual environments: https://www.microsoft.
com/en-us/Licensing/learn-more/brief-server-
virtual-environments.aspx 

Multiplexing-Client Access Licenses 
Requirement: https://www.microsoft.com/en-us/ 
Licensing/learn-more/brief-multiplexing-CALs.
aspx 

Operating system license requirements: Initial 
operating system and transfer of license: 
https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/
learn-more/brief-operating-system-license-
requirements.aspx 

How To Tell: https://www.microsoft.com/en-us/
howtotell/Software.aspx 

How to buy Windows License with PC: https://
www.microsoft.com/th-th/howtotell/Hardware.
aspx#PCPurchase 

ค�าแนะน�าการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น: https://
www.microsoft.com/th-th/howtotell/Shop.aspx 

วิธีการระบุว่าลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างเหมาะ
สมหรือไม่: https://www.microsoft.com/th-th/
howtotell/Licensing.aspx 

ซอฟต์แวร์ที่เป็นแพคเกจ: https://www.microsoft.com/
th-th/howtotell/Software.aspx#Digital 

ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล: https://www.microsoft.com/
th-th/howtotell/Software.aspx#Digital 

Software Assurance Benefits: https://www.
microsoft.com/en-us/licensing/licensing-
programs/software-assurance-default.aspx

Volume Activation: https://www.microsoft.com/
en-us/Licensing/existing-customer/product-
activation.aspx

Online Tools 
• Microsoft Volume Licensing Service Center 
(VLSC) https://www.microsoft.com/en-us/
Licensing/existing-customer/vlsc-training-and-
resources.aspx 

• Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) 
https://licensing.microsoft.com/Customer/ 
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The following operating systems qualify for the Windows 10 Pro Upgrade or Windows 10 Enterprise Upgrade through Microsoft Volume Licensing. 
 

Qualifying Operating Systems1 

New Enterprise 
Agreement (EA)/Open 
Value Company-Wide 

(OV-CW)2 

Existing EA/  
OV-CW3 

Microsoft Products and 
Services Agreement 

(MPSA)/Select 
Plus4/Open5 

Academic and  
Charity6 

Windows 10      

Enterprise (N, KN)7, Pro (N, KN)      
Education, Home     

Windows 8 and Windows 8.1      

Enterprise (N, K, KN), Pro (N, K, KN, diskless)     
Windows 8 and Windows 8.1 (including Single Language)     

Windows 7     

Enterprise (N, K, KN), Professional (N, K, KN, diskless), Ultimate     
Home Premium, Home Basic, Starter     

Windows Vista     

Enterprise (N, K, KN), Business (N, K, KN, Blade), Ultimate     
Home Premium, Home Basic, Starter     

Windows XP      

Professional (N, K, KN, Blade), Tablet Edition (N, K, KN, Blade), XP 
Pro N, XP Pro Blade PC     

Home, Starter     
Apple Macintosh     
Windows Embedded Operating Systems     

Windows Vista Business for Embedded Systems      
Windows Vista Ultimate for Embedded Systems     
Windows 2000 Professional for Embedded Systems      
Windows 7 Professional for Embedded Systems     
Windows 7 Ultimate for Embedded Systems     
Windows XP Professional for Embedded Systems     
Windows Embedded 8 and 8.1 Pro     
Windows Embedded 8 and 8.1 Industry Pro     
Windows 10 IoT Enterprise for Retail or Thin Clients8     
Windows Embedded 8 and 8.1 Industry Retail8     
Windows Embedded POSReady 7 Pro8     
Windows Embedded for Point of Service8     
Windows Embedded POSReady 20098     
Windows Embedded POSReady 78     
Windows XP Embedded8     
Windows Embedded Standard 78     
Windows Embedded 20098     
Windows Embedded 8 Standard8     

1Includes 32-bit and 64-bit operating systems. 
2Also applicable to Qualified Devices acquired through merger or acquisition.  
3Column is also used to denote acceptable qualifying OS for a user’s primary device when a user is licensed with Windows SA per User. 
4Effective July 1, 2016, in markets where the MPSA is available, Microsoft will stop accepting new orders and Software Assurance renewals through existing commercial Select Plus 
agreements at your next agreement anniversary date. This retirement does not apply to government and academic Select Plus agreements. More information is at 
www.microsoft.com/selectfaq. 
4Does not apply to Academic, Charity, and OV-CW. 
5Academic customers qualify for Windows 10 Education Upgrade, and not Windows 10 Enterprise Upgrade. 
6N, K, and KN are specialized editions available for certain markets. 
7Use restrictions apply. Refer to the Volume Licensing Product Terms for details.  
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