
หน้าที่ 1 จาก 2

1 2 3 เว็บไซต์

1
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
 นิ้ว)

26 16,000

2.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 26 3,300

2.สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 26  3,100

งบประมาณทั้งโครงการ 582,400 บาท

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  582,400 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์              
                         บาท

2 1.สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 3 29,000 

งบประมาณทั้งโครงการ 87,000 บาท

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  87,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์              
                          บาท

3 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 17  16,000

2.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 17  3,200

งบประมาณทั้งโครงการ 326,4๐๐ บาท

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  326,400 บาท
วงเงินหลังการพิจารณาฯส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์              
                        บาท

จัดซ้ือสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนย์บริการ แบบที่
 2

ส านักงาน
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
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จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทดแทน

ส าหรับผู้บริหาร

ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่

ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด

เชียงใหม่

สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ด ารงธรรม

ระดับจังหวัด และศูนย์
ด ารงธรรมระดับอ าเภอ/

กิ่งอ าเภอ
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บัญชโีครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และสว่นราชการในสงักัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชมุคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
กรณีใชว้ิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลติภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดบั หน่วยงาน โครงการ
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ความเห็นที่ประชุม ฯ
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลติภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
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รายการอุปกรณค์อมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย
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หน้าที่ 2 จาก 2

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชโีครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และสว่นราชการในสงักัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชมุคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
กรณีใชว้ิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลติภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดบั หน่วยงาน โครงการ ความเห็นที่ประชุม ฯ
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลติภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

รายการอุปกรณค์อมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

4 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 2 22,000

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 1 29,000

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 1 16,000

4.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 3,200

5.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 2 5,800

6.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน
 1 ชุด

1 789,981 789,981 799,932 790,000 http://www.firewallhub.c
om/fortigate-500d.html 

ราคา 638,400 บาท

7.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 1 ชุด

1 40,000 40,000 42,693 43,500 http://www.sabuyjaishop
.
com/shop/kaspersky/def
ault.aspx?page=
pdtdetail&url=
kaspersky&pdtid=
000005 ราคา 87,000 บาท

งบประมาณทั้งโครงการ 933,781 บาท

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 933,781 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์              
                                     บาท

จ านวน 4 โครงการ

วงเงินรวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนการพิจารณาฯ 1,929,581 บาท

วงเงินรวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลังการพิจารณาฯ                           บาท
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วงเงินรวมทุกโครงการ 1,929,581 บาท

จัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน

ส านักงาน

เทศบาลนคร
เชียงใหม่

บริษัท มัลติ
วชิั่น 

เทคโนโลย ี
จ ากัด

บริษัท      
 วินบอรด

แบรด์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี แอนด์
 เอ ซิสเตมส์
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