
หน้าท่ี 1 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 3  3,200 3,200 3,500 3,650

งบประมาณท้ังโครงการ   50,000   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   9,600    บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 9,600  บาท

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA ๖ 5,800

2. เคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด 16 ช่อง ๖ 10,750 10,750 17,000 18,000 https://www.rtnnetworksolution.

com/ราคา 12,500 บาท

3. กล้องวงจรปิด รองรับ HD TVI CVI IP Analog ๗๒ 1,850 1,850 3,000 3,500 https://thaicctvshop.com/

 ราคา 2,400 บาท

4. ชุดตู้ Rack 9U พร้อมพัดลม และวางไฟ ส าหรับเคร่ืองบันทึก ๖ 5,950 5,950 9,300 9,700 http://www.rackserveronline.com/ 

ราคา 6,363 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  491,400   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 268,200  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 268,200   บาท

1 เทศบาลเมือง
แม่เหียะ

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) 
บ้านแม่เหียะใน หมู่ท่ี 

3 (เพ่ิมเติม)

www.lazada.co.th/

products/security-

camara-jooan 

ราคา 5,176.50 บาท

บริษัท
นอร์ทเทิร์น
โปรซีเคียว

จ ากัด

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

หจก.ฟาสท์
เซอร์วิส ซีเอ็ม

ม่ันคงสิน 
เซอร์วิส

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) 

หจก.เอสพี.
อินเตอร์
เพาเวอร์

2 เทศบาลนคร
เชียงใหม่

(ส านักการศึกษา)

โซเกีย
ซัพพลาย

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 62

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

บริษัท
ไวส์โซลูช่ัน
แอนด์คอน

ซัลต้ิง
จ ากัด

http://www.lazada.co.th/products/security-camara-jooan ราคา 5,176.50 บาท
http://www.lazada.co.th/products/security-camara-jooan ราคา 5,176.50 บาท
http://www.lazada.co.th/products/security-camara-jooan ราคา 5,176.50 บาท
http://www.lazada.co.th/products/security-camara-jooan ราคา 5,176.50 บาท
http://www.lazada.co.th/products/security-camara-jooan ราคา 5,176.50 บาท


หน้าท่ี 2 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA 1  5,800
2. เคร่ืองบันทึกภาพ ขนาด 4 ช่อง 1  9,095 9,860 9,095 9,750

www.cctvpool.com/ 

ราคา 4,690 บาท

3. กล้องโทรทัศน์งวงจรปิดชนิดอนาล๊อค แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร

7  4,280 4,650 4,280 4,490 www.www.cctvpool.com/กล้อง

วงจรปิดDAHUA-HD-CVI-720P.html

 ราคา 7,200 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   87,803  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  44,855 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 44,855  บาท

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง      
แบบท่ี 1

๑ 6,000

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA ๑ 12,000

3. เคร่ืองบันทึกภาพผ่านเครือข่าย พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
16 TB

๑ 55,000 55,000 55,000 55,000 http://www.sct-systems.com/catalo

g/qnap-vs4116-pro-viostor-16chan

nel-4bay-hdmi-local-display-tower-

nvr-p-2069.html?osCsid=

j6shs5124vqaskmh1fljceomm3 

ราคา 83,700 บาท

4. กล้องวงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร

๘ 11,000 11,000 11,000 11,000 http://www.safeandsound.co.th/pro

duct/กล้องวงจรปิด-CCTV-ยีห้่อ-

Samsung-รุ่น-

SNO-L6083R_NQ==_

MTAz_Mzkx.php ราคา 18,800 บาท

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 - 9

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 32

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 63

หจก.ลานนา
โซลูช่ัน

แอนด์เซอร์วิส

หจก.แอม โปร
โซลูช่ัน

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยให้จัดส่ง
เอกสารแผนงานโครงการ

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทราบ
แผนการติดต้ังกล้องใน

ภาพรวม

ร้าน เน็ตเวิร์ค
คอมมูนิเคช่ัน 

ซิส เต็ม

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิด ภายใน

เขตเทศบาลต าบล
ท่ากว้าง

3

๔ เทศบาลต าบล
เหมืองแก้ว

เทศบาลต าบล
ท่ากว้าง

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์



หน้าท่ี 3 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

5. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1000 VA ๗ 2,800 2,800 2,800 2,800 https://www.jib.co.th/web/index.ph

p/product/readProduct/5204/13/UP

S-SYNDOME-STAR-1000-VA ราคา

 3,190 บาท

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ 10/100/100 แบบใช้ 1 core ๑๔ 3,600 3,600 3,600 3,600 https://www.satsdigital.com/media-

converter-16-port-gigabit-wdm-fibe

r-sfp ราคา 3,700 บาท

7. ตู้ Rack ส าหรับเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่ต่ ากว่า 15 U ๑ 13,500 13,500 13,500 13,500 http://www.soundscenter.com/ 

ราคา 13,810 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   956,351   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   244,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 244,500   บาท
1. จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ๑  145,300 148,500 147,000 145,300 http://www.netdesigngroup.com/ 

ราคา 200,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ    145,300   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    145,300   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  145,300   บาท

โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงเว็บไซต์

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 - 9

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยให้จัดส่ง
เอกสารแผนงานโครงการ

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทราบ
แผนการติดต้ังกล้องใน

ภาพรวม

 หจก.บีเน็ต 
เอ็นจิเนียร่ิง

ห้างหุ่นส่วน
สามัญ ฉัตรชัย
เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์เซอร์วิส

๔ เทศบาลต าบล
เหมืองแก้ว

นายกิติชัย 
อ้ายผง

เห็นขอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เทศบาลนคร
เชียงใหม่

นางสาวอจิร
ภาส์ ประดิษฐ์

นายภานุพงศ์ 
ธรรมวงศ์

หจก.ซีเอ็น
เอ็กซ์ โซลูช่ัน

๕



หน้าท่ี 4 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

1. จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว ๑  4,000

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๑  5,800
3. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6 U ๑  3,500 3,600 4,500 3,500 https://www.lazada.co.th/products/r

ack-cabinet-6u-40-cm-fibreconnex

-

fxw-60406c-6-outlet-powerconnex-

06ahmtmb ราคา 3,718 บาท4. อุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิทัล (DVR-Digtal Video RecorderX ๑  9,900  9,900  19,000  10,290 https://www.lazada.co.th/products/

hikvison-ds-7216hqhi-k2p-turbo-hd

-40-i262233080-s403769419.html?

ราคา 13,182 บาท

5. กล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงท่ี ชนิด Analog ๑๔  1,500  1,500  2,200  1,990 https://www.lazada.co.th/products/

hikvision-2-mp-ds-2ce16d0t-irf-36-

mm-i264819491-s411546771.html?

ราคา 1,540 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   87,950  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   44,200  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   44,200   บาท

หจก.โททัลบิส
 กรุ๊ป

โครงกาติดต้ังกล้อง
โทรัทศน์วงจรปิดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ท๊อป
คอมพิวเตอร์

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

ร้าน ที.ซี 
คอมพิวเตอร์
แอน์เซอร์วิส

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ   15 มี.ค.62 ข้อ 60

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ   15 มี.ค.62 ข้อ 62

๖ องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอยหล่อ



หน้าท่ี 5 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

1. เคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 Kva ๑๕  5,799.40

2. เคร่ืองส ารองไฟขนาด 3 Kva ๓  32,000
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
แบบท่ี 1

๗๑  47,936

4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเคลือข่าย(Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

๑  60,990

5. เคร่ืองบันทึกภาพ แบบ IP รองรับกล้องจ านวน 64 กล้อง ๒  299,600 299,600 344,540 329,560 https://www.bhphotovideo.com/

c/product/1395433-REG/

panasonic_wj_hxe400_54000t6

_wj_hxe400_h_265_network_

video.html  ราคา 326,388.17 บาท

6. ส่วนขยายความจุส าหรับเคร่ืองบันทึกภาพ HDD ชนิด SATA 
ความจุ 10 TB จ านวน 4 หน่วย

๓  149,800 149,800 172,270 164,780 http://www.zones.com/site/product/

index.html?id=104906021

ราคา 225,753.09 บาท

7. อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ 16 RJ-45 10/100/1000 ports
 POE  2 SFP Module

๑๕  38,627 39,785.81 44,421.05 38,627 http://www.thaiinternetwork.com/

nasshop/10136-d-link-dgs-

1100-26mp-26-port-gigabit 

ราคา 39,800.01 บาท

8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควบคุมกล้องและดูภาพย้อนหลัง ๓  100,045 1,030,446.35 115,051.75 100,045 http://www.hppromotion.in.th/server

s/tower/2cpu/hpe-proliant-ml350-g

en10/hpe-ml350-gen10-3106

ราคา 114,062 บาท

9. จอมอนิเตอร์ ขนาด 23 น้ิว เทียบเท่า Full HD ๖  5,100.69  52,530  5,865.74  5,100.69 https://www.advice.co.th/product

/monitor/led-22-23-/led-23-acer-

t232hlabmjjz-ips-hdmi

ราคา 9,890  บาท

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เทศบาลนคร
เชียงใหม่

๗ โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ในสวนสาธารณะ 4 แห่ง

(สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด, 
สวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก
,สวนสาธารณะ
ล้านนา น.9, 

สวนสาธารณะบ้านเด่น)

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 3

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 10

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ   15 มี.ค.62 ข้อ 64



หน้าท่ี 6 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

10. ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ภายในอาคาร 19" ๓  29,960  30,858  29,960  32,956 http://rackthailand.blogspot.com/2

013/06/german-server-rack-27u-60

-x-100-x-139.html

ราคา 36,392.06 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   9,976,954.59  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   5,696,061.14 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 5,696,061.14  บาท
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ๑  2,800
2. กล้องวงจรปิด ชนิด Analog ๑๖  3,600 3,600 3,700 3,800 http://www.lazada.co.th/products

/hikvision ราคา 4,590 บาท

3. กล้องวงจรปิด ชนิด IP ๕  4,800 4,800 4,800 4,800 http://www.miracomputers.com

/index-php ราคา 6,500 บาท

4. เคร่ืองบันทึกภาพ 4.0 MP 16 CH ๑  14,500 14,500 14,500 14,900 http://www.banmor.com/product/

ราคา 15,276 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  145,200  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  98,900 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  98,900   บาท

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 31

ร้านคลีนิคอม 
อินโฟเซอร์วิส

ห้างหุ่นส่วน
สามัญ คิงคอง

 ดอทคอม

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เทศบาลนคร
เชียงใหม่

๗

ร้านสมาร์ท ไอ
ที เซอร์วิส

๘ องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสนับสนุน
ครุภัณฑ์ทาง

คอมพิวเตอร์ทางการ
ศึกษาในโรงเรียน
ท้องถ่ิน รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของโรงเรียนในสังกัด

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ในสวนสาธารณะ 4 แห่ง

(สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด, 
สวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก
,สวนสาธารณะ
ล้านนา น.9, 

สวนสาธารณะบ้านเด่น)

บริษัท ไวส์ 
โซลูช่ัน แอนด์
 คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

หจก.เอสพี.
อินเตอร์
เพาเวอร์

บริษัท
นอร์ทเทิร์น
โปรซีเคียว

จ ากัด



หน้าท่ี 7 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ่า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ๑  270,000

2. ตู้จัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 (ขนาด 42U) ๒  22,000

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล ๒  23,000

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล ๔  22,000

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 ๑  22,000

6. คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ๒  20,000

7. ซอร์ฟแวร์ ควบคุมระบบการประชุมและการลงคะแนนในการ
ประชุมสภา

๑  173,300 325,000 285,000 173,300 www.cuk-audio.com

ราคา 235,116 บาท

8. จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 น้ิว ๗  7,590 7,590 8,500 11,500 www.jib.co.th/web/product/

readproduct ราคา 8,750 บาท

9. โปรแกรมควบคุมกล้อง ส าหรับจับภาพผู้พูดอัตโนมัติ ๑  74,800 85,500 75,500 74,800 www.cuk-audio.com

ราคา 104,958 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  20,000,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   811,230  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 811,230   บาท

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

๙

บริษืฟิวช่ัน 
ฟาร์ อีสท์ จ ากัด

บริษัทนีโอ
คลาสสิค 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท 
อินเตอร์เฟส

เพาเวอร์ จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 65 เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 13

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 8

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 14

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 11

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 29



หน้าท่ี 8 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

9  32,000

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 8 ช่อง 5  8,600

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 16 ช่อง 1  16,000

4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
4  4,500 4,500 4,590 4,590  www.sysnetcenter.com/

media-comverters-fiber

-optic ราคา 4,500 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  490,610  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   365,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  365,000     บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

2  32,000

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 2  5,800

3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
2  4,550 4,550 7,550 8,000  www.interlink.co.th

ราคา 4,550 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  163,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   84,700  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  84,700    บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 62

โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง
โทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ 
ส่ีแยกกองทราย หมู่ 6

เทศบาลต าบล
หนองผ้ึง

11 เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

หจก.อินเตอร์
สเปเชียล 
โปรดักท์

ร้านเชียงใหม่
เทเลคอม
เซอร์วิส

 บริษัท จี-เน็ท
เน็ตเวิร์ค
โซลูช่ัน

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 2โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดต้ัง)

หจก.ลานนา
เทเลคอม

บริษัท 
นอร์ธเทิร์น
ซิสเต็มส์ 

คอร์เปอร์เรช่ัน
จ ากัด

 ห้างหุ่นส่วน
สามัญ

บีเอ็ม ซัพพลาย
แอนด์

คอมพิวเตอร์

เทศบาลต าบล
สันป่าตอง

10 เห็นขอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 2

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 12

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 13



หน้าท่ี 9 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 1  21,000

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่
น้อยหว่า 19 น้ิว)

2  22,000

3. เคร่ืองสแกนเนอร์ ขนาด A3
4  38,900 38,900 40,000 45,000  www.scanner-thailand.com

/th/fuitsu-scanner/

ราคา 27,820 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  104,900 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  103,900  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  97,550    บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

102  32,000

2. อุปกรณณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง

4  22,000

3. อุปกรณณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง

7  61,000

4. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายรอง 24 RJ-45 /
10/100/1000 Management

1  21,000

5. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด
 42 U)

2  22,000

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 2  32,000

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 2

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 9

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 26 ต.ค. 61 ข้อ 10

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 29

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 64

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
สบแม่ข่า

12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในต าบลสัน

ผักหวาน

เทศบาลต าบล
สันผักหวาน

13

ให้ปรับลดราคาของ
เคร่ืองสแกนเนอร์ 

รายการท่ี 3 ให้สามารถ
จัดซ้ือได้ไม่เกินวงเงิน 

32,550 บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 13

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ8

บริษัท ไอ.ที.
โกลโบล 
จ ากัด

ออฟฟิศ 
ซัพพลาย

 สมคิดโปรดักส์
ซัพพลาย



หน้าท่ี 10 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

7. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก 2  90,736 96,300 90,736  106,950  

www.thaiinternetwork.com/nasshop

/12525-allied-telesis-at-x220-28gs

ราคา 107,000 บาท

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4 PoE 46  17,655 25,680 17,655  28,000  www.bismon.com/product.php

ราคา 23,333.33 บาท

9. อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือน สถานะการท างานต่อระบบกล้อง
วงจรปิด

1  48,685 53,500 48,685  55,000  www.itsiam.com/product/1942865/

ism-01.html ราคา 50,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  9,927,000 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  4,950,287  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 4,950,287   บาท
1. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก ขนาด A3 3  14,000 14,000 16,000  15,000  https://www.office.co.th/th/epson

ราคา 14,400 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   42,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   42,000   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  42,000  บาท

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

หจก.ณิชารีย์
คอนเน็คช่ัน 
แอนด์เซอร์วิส

หจก.เอทีนอร์ท
เทิร์นเทค

 ห้งร้าน เอส เค
รัตนภัณฑ์

เคเบิล

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในต าบลสัน

ผักหวาน

เทศบาลต าบล
สันผักหวาน

13

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การคดลอกรายการจด

ทะเบียนในใบแทนโฉนด
ท่ีดินด้วยเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์ ระยะขยาย
ผลไปยังส านักงานท่ีดิน

ส่วนแยก

ส านักงานท่ีดิน
จังหวัดเชียงใหม่

14

บริษัท
นอร์ท ซิสเต็ม
เมอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

บริษัท เอทีเอ
โซลูช่ัน จ ากัด

 บริษัท นิยม
พานิช จ ากัด 

ส านักงานใหญ่ 
ถนนมหดิล



หน้าท่ี 11 จาก 11

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

ความเห็นท่ีประชุม
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

1. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 3  4,300

2. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก ขนาด A3 1  14,000 14,000 16,000  15,000  https://www.office.co.th/th/epson

ราคา 14,400 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   26,900 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   26,900   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 26,900  บาท

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนการพิจารณา ฯ     12,935,633.14     บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลังการพิจารณา     12,929,283.14      บาท

                                                                                  จ านวน        15      โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ    42,650,368.59    บาท

โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏบัติ
งานในกลุ่มวิชาการท่ีดิน

15 ส านักงานท่ีดิน
จังหวัดเชียงใหม่

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค.62 ข้อ 42

บริษัท
นอร์ท ซิสเต็ม
เมอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

บริษัท เอทีเอ
โซลูช่ัน จ ากัด

 บริษัท นิยม
พานิช จ ากัด 

ส านักงานใหญ่ 
ถนนมหดิล


