
หน้าที่ 1 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์

1 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 25 21,000

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  525,000 บาท
วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                      บาท

2 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
 นิ้ว)

4 16,000 

2.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

3 22,000 

3.เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่
 1 (33 หน้า/นาท)ี

1 16,000 

4.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 7,900 

5. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 12,000 

6.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 1 3,300 

7.เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 7 3,200     

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  191,600 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                           บาท

เกณฑ์ ICT ป ี2559 ข้อ 8

เกณฑ์ ICT ป ี2559 ข้อ 45

เกณฑ์ ICT ป ี2559 ข้อ 56

ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการสนับสนุนระบบ
การถ่ายทอดวิดีโอคอน

เฟอร์เรนท์

โครงการ จัดหาครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ ส านักงาน

จังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่

เกณฑ์ ICT ป ี2559 ข้อ 11

เกณฑ์ ICT ป ี2559 ข้อ 43

เกณฑ์ ICT ป ี2559 ข้อ 47

เกณฑ์ ICT ป ี2559 ข้อ 58

จ ำนวน  รำคำ/หน่วย ควำมเห็นที่ประชุม ฯ
กำรเปรียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

เกณฑ์ ICT ป ี2559 ข้อ 7

บัญชีโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย     

กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครัง้ที่ 4/2559 วันที่ 4 สิงหำคม 2559
กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร รำยกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์



หน้าที่ 2 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์
จ ำนวน  รำคำ/หน่วย ควำมเห็นที่ประชุม ฯ

กำรเปรียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

บัญชีโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย     

กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครัง้ที่ 4/2559 วันที่ 4 สิงหำคม 2559
กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร รำยกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3 1.เคร่ืองพมิพม์ัลติฟงัก์ชันระบบดิจิตอล 1  80,000 80,000 95,000 100,000

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  80,000 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                             บาท

 ราคาประมาณ 3,000 ยูโร

4 1. ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ พร้อม
ต่ออายุโดเมน

1 25,000 25,000 40,000 42,800 ไม่สามารถหาเทยีบเคียงได้

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  25,000 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                        บาท

5 เทศบาลต าบล   
 ยุหว่า 1.กล้องบนัทกึภาพไม่น้อยกว่า 8 Chanel

1 8,300 9,300 8,300 9,300 -

2.กล้องวงจรปดิจ านวน 1 ชุด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 จุด 8 1,800 1,850 1,800 1,850 -

3.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA 1 3,900 3,900 3,900 3,900

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  3,900 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                        บาท

http://www.photocopi

erprices.com/review-

of-ricoh-mp2001-and-

mp2001sp-

multifunction-printers

http://www.rackserver

online.com/product/d-

372.html ราคา 3,910 

บาท

ร้าน VR 
Sound

ร้าน CK audio

บริษัท ริโก้ 
(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

คณะบคุคล
มุทธากร

พจิารณาเฉพาะรายการที่
 3 เนื่องจากรายการที่ 1 
และ 2 เปน็ระบบกล้องที่

ไม่ใช้กล้องแบบ ip 
camera

จัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์เทศบาล

ต าบลยุหว่า

ร้านครูช่าง
อิเล็กทรอนิก

ส์

เทศบาลนคร
เชียงใหม่

จัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

บ.คลิกทู
โซลูชั่นส์ 

จ ากัด

ซี แอคซิส 
โซลูชั่น

บริษัท 
พนัธวณิช จ ากัด

จัดท าเว็บไซต์เทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง

เทศบาลต าบล
สันทรายหลวง

หา้งหุ่นส่วน
จ ากัดเชียงใหม่
มานะพานิช



หน้าที่ 3 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์
จ ำนวน  รำคำ/หน่วย ควำมเห็นที่ประชุม ฯ

กำรเปรียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

บัญชีโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย     

กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครัง้ที่ 4/2559 วันที่ 4 สิงหำคม 2559
กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร รำยกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6 เทศบาลต าบล
บา้นหลวง

จัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ฯ 1.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Drive)

1 3,800 3,800 3,800 4,150

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ - บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
     -     บาท

7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่งอน

จัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ของ

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559

1.เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) 1 6,290 6,290 6,300 6,290 http://www.lazada.co.

th/epson-l365-inktank

-

print-copy-scan-wifi-bl

ack ราคา 6,290 บาท

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 6,290  บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                            บาท

8 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แทบ็เล็ต 1  12,900 12,900 13,000 12,900

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 12,900  บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                           บาท

ไม่พจิารณเนื่องจาก 1. 
ไม่ใช่ครุภัณฑ์เทยีบเคียง

พื้นฐานของเกณฑ์ ICT 2.
เปน็วัสดุไม่คงทนโดยสภาพ

http://specphone.com

/

Samsung-Galaxy-Note

-10.1.html ราคา 

14,900 บาท

บริษัท 
เน็ตเวิร์คคอม 

จ ากัด

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้น

สหกรณ์

บริษัท ไอ
โอนอน 
จ ากัด

หจก.
กู้ดสปดี 

คอมพวิเตอร์

 ร้านคลินิค
คอม อินโฟ 

เซอร์วิส

ร้านซีเอ็น
คอม CN 

COM

บริษัท เอ.ไอ.
คอมพวิเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ 

จ ำกัด

ร้ำนรักษ.์โอ
เอ.เซอร์วิส
 แอนด์ 

เทคโนโลยี

การจัดซ้ืออุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงานปลัด

หา้งหุ้นส่วน
สามัญคิง      
 คองดอทคอม

หสม.จงรัก 
พำณิชย์

*



หน้าที่ 4 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์
จ ำนวน  รำคำ/หน่วย ควำมเห็นที่ประชุม ฯ

กำรเปรียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

บัญชีโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย     

กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครัง้ที่ 4/2559 วันที่ 4 สิงหำคม 2559
กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร รำยกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

9 1.โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับจัดเก็บรายได้ค่าน้ าประปา 1 55,000   55,000 60,000 59,000 ไม่สามารถหาเทยีบเคียงได้

2.โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 1 35,000   35,000 41,000 40,000 ไม่สามารถหาเทยีบเคียงได้

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 90,000 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                           บาท

10 ติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ CCTV ใน

หมู่บา้น/ชุมชน 1.ตู้ CCTV Cabinet ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก

5 6,200 8,500 6,200 7,300

2.ระบบสายใยแก้วน าแสงชนิดติดต้ังแขวนเสาภายนอก/ภายใน
อาคาร

2,500 30 52 30 30

3.สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP Cat 5 E) 400 20 40 20 20
4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) 
10/100

12 6,800 8,000 7,000 6,800

5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 Port/4POE 10/100

5 3,990 7,400 7,700 4,500 http://www.sys2u.com

 /

Product.php?ProductI

D =

20130621-000853&D

 -Link_DGS-1008P 

ราคา 3,990 บาท

6.จอแสดงภาพ แอลอีดีทวีี ขนาด 42 นิ้ว 1 22,000 24,000 24,000 22,000

7.อุปกรณ์ปอ้งกันฟา้ผ่า 6 1,100 1,200 1,250 1,100

เทศบาลต าบล
ฟา้ฮ่าม

เทศบาลต าบลทา่
เด่ือ-มืดกา

หา้ง
หุ้นส่วน

จ ากัด เมน
เทนแน็ทท์
 แอนด์ 
โมดิฟาย

ไอทซิีสเตม

พจิารณาเฉพาะรายการที่
 5

พษิณุโลก
ไอที

จัดหาครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ใน
งานพฒันาและจัดเก็บ

รายได้



หน้าที่ 5 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์
จ ำนวน  รำคำ/หน่วย ควำมเห็นที่ประชุม ฯ

กำรเปรียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

บัญชีโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย     

กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครัง้ที่ 4/2559 วันที่ 4 สิงหำคม 2559
กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำ 3 ร้ำน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร รำยกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8.ค่า Fusion Spice สายใยแก้วน าแสง และค่าแรงติดต้ังปรับแต่ง
ระบบ

1 20,000 37,600 20,000 20,000

9.การขออนุญาตพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา้และขอ
ติดต้ังมิเตอร์กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคและเดินสายเชื่อมระบบ

5 2,500 2,500

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 19,950 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                       บาท

11 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 2 16,000

2.เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า (30หน้า/นาท)ี 1  7,900

ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  39,900 บาท
วงเงินหลังการพจิารณาฯส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                      บาท

วงเงินรวมส่วนที่เปน็อปุกรณ์คอมพวิเตอร์หลังการพจิารณาฯ                          บาท

หา้ง
หุ้นส่วน

จ ากัด เอท ี
นอร์ทเทร์ิน 

เทค

วัชระคอม 
แอนด์ เนท

เวอร์ค 
จ ากัด

หา้งหุ้นส่วน
จ ากัด โปรซิส 
เอ็นจิเนียร่ิง

จ านวน 11 โครงการ

วงเงินรวมส่วนที่เปน็อปุกรณ์คอมพวิเตอร์กอ่นการพจิารณาฯ 994,540  บาท

ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด

เชียงใหม่

โครงการพฒันาคุณภาพ
งานของที่ท าการ

ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
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