
หน้าที ่1 จาก 4

1 2 3 เว็บไซต์

งบประมาณทัง้โครงการ 116,700  บาท

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 116,700 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                               บาท

2 เทศบาลต าบล
เหมืองแก้ว

จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกภาพ
จากกล้องวงจรปิด แบบ

 16 ช่อง

1.เคร่ืองบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแบบ 16 ช่อง ๑ 21,400 31,500 29,000 21,400

งบประมาณทัง้โครงการ ๒1,400  บาท

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 21,400 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                               บาท

3 ๑.ชุดกล้องวงจรปิด
๑๐  1,750 1,750 2,150 2,350

งบประมาณทัง้โครงการ 55,000บาท

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 17,500 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                          บาท

ร้านท็อป
คอมพวิเตอร์

ร้านนิยม
โทนเนอร์ 
ซัพพลาย

เออร์

หา้งหุน้ส่วน
จ ากัด โททัลบิส

 กรุ๊ป

ร้าน OIC ร้านศิริพร 
คอมพวิเตอร์

ร้านพรีพฒัน์ 
คอมพวิเตอร์

http://peoplefushop.com/main/
page/products/83/1/p_order_we

b_asc ราคา 3,520 บาท

ขยายจุดติดต้ังกล้อง
วงจรปิด

เทศบาลต าบล
สันติสุข

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรฯ์ ครัง้ที ่3/2560 วันที ่8 มิถุนายน 2560
กรณีใช้วิธีเปรยีบเทียบราคา 3 รา้น/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ านวน  ราคา/หน่วย

ความเห็นที่ประชมุ ฯ
การเปรยีบราคา 3 รา้น/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

www.cctvbangkok.com/pro
duct ราคา 19192 บาท

http://th.compare.asia/det
ail/3851308 ราคา 35,100

 บาท

ส านักงานทีดิ่น
จังหวัดเชียงใหม่

1.เคร่ืองสแกนเนอร์ ขนาด A3 ๓ 38,900 38,900 39,900 39,0001

บริษัท เด่น
ชัยเทค จ ากดั

หจก.
ธนวรรน์โปร

ดักส์

หจก.เชียงใหม่
บิสซิเนสโซลูชั่น

จัดหาเคร่ืองสแกนเนอร์
ขนาด A3 ในส านักงาน

ทีดิ่นอ าเภอ ส าหรับ
ระบบบริการประชาชน
ขอส าเนาภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิทีดิ่นต่าง

ส านักงานทีดิ่น



หน้าที ่2 จาก 4

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรฯ์ ครัง้ที ่3/2560 วันที ่8 มิถุนายน 2560
กรณีใช้วิธีเปรยีบเทียบราคา 3 รา้น/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ านวน  ราคา/หน่วย

ความเห็นที่ประชมุ ฯ
การเปรยีบราคา 3 รา้น/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

๔ ๑.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 ๓ 22,000

2.เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้ (UPS) 2 KVA ๓ 13,000

3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 ๑ 24,000

4.เคร่ืองอ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ดส าหรับเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชน 
(Smartcard Reader)

๖ 700

5.สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทัว่ไป ๒ 3,100

6.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ๒ 9,600

7.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๓ 3,800

8.เคร่ืองพมิพส์มุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) ๒ 50,200 50,200

9.เคร่ืองพมิพบ์ัญชีเลือกต้ัง (High Speed Printer) ๑ 374,500 374,500

งบประมาณทัง้โครงการ 1,008,700 บาท

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 644,900 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
   (-3,600)  บาท

5 ๑.ชุดโปรแกรมระบบการเงินและบัญชี ๑ 32,500 32,500 33,170 32,500

2.การวางระบบบัญชี ๑ 117,500 117,500 18,000 20,000

งบประมาณทัง้โครงการ 150,000 บาท

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 150,000 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                               บาท

ปรับเกณฑ์ ICT เป็นปี
ปัจจุบัน

เทศบาลนคร
เชียงใหม่

จ้างเหมาวางระบบบัญชี
งานการเงินและบัญชี

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ ๑๑ มี.ค. ๕๙ ข้อ 60

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ ๑๑ มี.ค. ๕๙ ข้อ 30

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ ๑๑ มี.ค. ๕๙ ข้อ 48

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ ๑๑ มี.ค. ๕๙ ข้อ 47

ส านักงาน
อาทร

http://koontaweegroup1
944.com ราคา 32,500 

บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ ๑๑ มี.ค. ๕๙ ข้อ 8

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ ๑๑ มี.ค. ๕๙ ข้อ 55

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ ๑๑ มี.ค. ๕๙ ข้อ 51

เทศบาลต าบล
บวกค้าง

จัดซ้ือครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

บริษทั คอน
โทรดาต้า 
(ประเทศ

ไทย) จ ากัด



หน้าที ่3 จาก 4

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรฯ์ ครัง้ที ่3/2560 วันที ่8 มิถุนายน 2560
กรณีใช้วิธีเปรยีบเทียบราคา 3 รา้น/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ านวน  ราคา/หน่วย

ความเห็นที่ประชมุ ฯ
การเปรยีบราคา 3 รา้น/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

๖ ๑.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 16 ช่อง ๑ 1,600 

2.เคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 Kva ๑ 5,800 

3.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร (outdoor Fixed Network Camera) 
แบบที ่3

๔ 43,000 

4.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง

๑ 24,000 

5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

๔ 9,400 

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Covertor 10/100 ๘ 4,500 5,500 4,900 4,500

งบประมาณทัง้โครงการ 499,500 บาท
ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 277,000 บาท

วงเงินหลังการพจิารณา ฯ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์             
                           บาท

๗ ๑.จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ๑  3,000

2.เคร่ืองบันทึกภาพ (DVR) 8 ช่อง ๑  6,500 6,500 13,000 12,000 http://www.prosecure88.com
/
home/381-dvr-hikvision-ds-72
08hqhi-f1n.html ราคา 8840
 บาท

3.กล้องกระบอก มีอินฟาเรด ๔  3,500 3,500 4,000 4,000 http://188.166.180.17/product/
กล้องอินฟาเรด-ahd-รุ่น-
mg-ab6130-คัด/ ราคา 5250 บาท

4.Harddisk 2 TB

๑  4,500 4,500 6,000 6,000 https://www.jib.co.th/web/index.
php/product/readProduct/13798
/
9/2.0-TB-HDD-WD-SATA-3-64-MB-
BLACK ราคา 4650 บาท

งบประมาณทัง้โครงการ 33,200 บาท

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 28,000 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                               บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 21 เม.ย. 60 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 21 เม.ย. 60 ข้อ 59

โครงการเมืองปลอดภยั
ด้วยการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV 
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2560

เทศบาลต าบล
ตลาดใหญ่

เกณฑ์กล้อง (CCTV) 28 ก.ย. ๕๙ ข้อ 11

เกณฑ์กล้อง (CCTV) 28 ก.ย. ๕๙ ข้อ 8

ร้าน Network
 Engineer

เกณฑ์กล้อง (CCTV) 28 ก.ย. ๕๙ ข้อ 13

ร้าน 
Chiangmai 
Televoice

เทศบาลต าบล
แม่เหยีะ

โครงการจัดหากล้อง
วงจรปิด โรงเรียนอนุบาล

เมืองแม่เหยีะ

ร้าน ไทย ไอ
 แอม

http://www.sysinfo.co.th/cate
gory.php?catid=125&catly=2

 ราคา 4500 บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 21 เม.ย. 60 ข้อ 56

ล้านนา วา
ตาชิ

ออดีเทค 
โซลูชัน่

MAX IT & 
Service



หน้าที ่4 จาก 4

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรฯ์ ครัง้ที ่3/2560 วันที ่8 มิถุนายน 2560
กรณีใช้วิธีเปรยีบเทียบราคา 3 รา้น/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ านวน  ราคา/หน่วย

ความเห็นที่ประชมุ ฯ
การเปรยีบราคา 3 รา้น/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

๘ ๑.จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ๑ 3,000

๒.เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA ๑ 2,800

3.เคร่ืองบันทึกภาพ (DVR) 8 ช่อง

๑ 22,000 22,000 29,000 36,000 http://www.prosecure88.com
/

home/383-dvr-hikvision-ds-72
16huhi-f2n.html ราคา 

27,260 บาท

4.กล้องกระบอกมีอินฟาเรด
๖ 10,000 10,000 12,000 13,000 http://www.kptsecurity.com/pro

duct/กล้องอินฟาเรด-ip-รุ่น-
fw1179-fc-คัด/ ราคา 23,560 

บาท

5.Harddisk 4 TB

๑ 6,000 6,000 6,000 6,800
http://thaicctvshop.com/706-ha
rd-disk-wd-4tb-purple-surveillan
ce-for-cctv.html ราคา 6,950 บาท

6.ตู้ Rack ขนาด 6 U ลึก 60 cm.พร้อมอุปกรณ์ heavy duty fan
 set ประกอบสายไฟ พดัลม 2 ตัว /ถาดสไลด์ for rack 60 
cm/rack panel sets outlet/เคร่ืองป้องกันไฟตก ไฟกระฉาก

๔  4,790 4,790 5,200 5,500 http://www.isystemsoftwar
e.com/index.php?lay=
show&ac=article&Ntype=
91 ราคา 9390 บาท

งบประมาณทัง้โครงการ 142,300 บาท

ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 102,300 บาท

วงเงินหลังการพจิารณาฯ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์              
                      บาท

จ านวน 8 โครงการ

เทศบาลต าบล
แม่เหยีะ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในสนามกีฬา

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 21 เม.ย. 60 ข้อ 56

วงเงินรวมส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์หลังการพิจารณาฯ                         บาท

วงเงินรวมทุกโครงการ 2,026,800 บาท

วงเงินรวมส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์กอ่นการพิจารณาฯ1,357,800 บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 21 เม.ย. 60 ข้อ 58

พพิฒัน์พงศ์
เซอร์วิส

ร้าน
เชียงใหม่
เทเลว๊อยซ

ร้านไทย ไอ 
แอม


