
หน้าท่ี 1 จาก 3

1 2 3 เว็บไซต์
1. คร่ืองบันทึกภาพ 1 30,900 30,900 31,900 31,900 https://www.hlcsmartlife.com/products-

detail.php?nm=x%20SERIES520ZOOM

%208&tem=21 ราคา  31,900บาท

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๘ 5,500 5,500 6,000 6,100 https://www.hlcsmartlife.com/products-

detail.php?nm=&tem=29%E0%B8%

81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%

B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%

E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%

AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2 

ราคา 5,990 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  74,900    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  74,900  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  ๗๔,๙๐๐    บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 5 2,590 2,590 4,990 4,950 https://www.sk-electrics.com/th/

products/282142-ha-304b20s

t,-2mp-star-light   ราคา  2,545 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  12,950  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   12,950  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  ๑๒,๙๕๐     บาท

โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ร้าน เอ็น.เอส.
ก๊อปป้ี

บริษัทมิชช่ัน
ที จ ากัด

เห็นชอบการจัดหา
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

2 เทศบาล
นครเชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

ล้านนา เทค

ร้าน เอ็น.เอส.
ก๊อปป้ี

มติท่ีประชุม

1 เทศบาล
นครเชียงใหม่

โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

แบบไร้สายพร้อม
เคร่ืองบันทึก

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้ปรับแก้เอกสารการ
เปรียบเทียบราคา 3 
ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 
เว็บไซต์ให้แยกราคาให้
ชัดเจน

บริษัทมิชช่ัน
ที จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

ล้านนา เทค

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 24 ธันวาคม 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์



หน้าท่ี 2 จาก 3

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 24 ธันวาคม 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

1. โปรแกรมศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
พร้อม Line Application

1  42,800 42,800 53,500 101,650 ไม่สามารถสืบราคาจากเว็บไซต์ได้ 
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมใช้งานเฉพาะ
ตามภารกิจแต่ละพ้ืนท่ี

งบประมาณท้ังโครงการ   42,800   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   42,800  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  ๔๒,๘๐๐   บาท

1. โปรแกรมระบบงานสารบรรณ ๑ 21,400 21,400 26,750 58,850 ไม่สามารถสืบราคาจากเว็บไซต์ได้ 
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมใช้งานเฉพาะ

งบประมาณท้ังโครงการ   21,400 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  21,400  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

     ๒๑,๔๐๐   บาท
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ๑  23,000 
2. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๓ ๑  36,000 
3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๑  2,500 
4. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑  436,000 436,000 445,000 460,500 เป็นโปรแกรมเฉพาะไม่สามารถ

สืบค้นราคาจากเว็บไซต์ได้

งบประมาณท้ังโครงการ    497,500     บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   497,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นซอฟต์แวร์

                         บาท

บริษัท เอ็มที
ปิง จ ากัด

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้เพ่ิมเอกสารแสดง
การประเมินราคาจาก
แบบบัญชีราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลฯ

บริษัท ยูโทเปีย
เอ็นแอนด์เอ็น

 จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดพี แอนด์ 

เอ 
ซิสเตมส์ 

บริษัทเอ็ม
เมอรัลด์ เทค 
แอดวานซ์ 

จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

บริษัท เอ็มที
ปิง จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด

วิชาติ เทเลคอม

๕ เทศบาลต าบล
ยางเน้ิง

โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 10

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้เพ่ิมเอกสารแสดง
การประเมินราคาจาก
แบบบัญชีราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลฯ

บริษัท จี-เน็กซ์
โซลูช่ัน จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวิชาติ 
เทเลคอม

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 58

บริษัท 
จี-เน็กซ์ 

โซลูช่ัน จ ากัด

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้เพ่ิมเอกสารแสดง
การประเมินราคาจาก
แบบบัญชีราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลฯ

๔ เทศบาลเมือง
ต้นเปา

โครงการจัดซ้ือ
โปรแกรมระบบงาน

สารบรรณ

3 เทศบาลเมือง
ต้นเปา

โครงการจัดซ้ือ
โปรแกรมศูนย์บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) 
พร้อม Line 
Application



หน้าท่ี 3 จาก 3

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 24 ธันวาคม 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

1. ระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ๑  79,000 79,000 88,000 89,000 ไม่สามารถสืบหาจากเว็บไซต์ได้
เน่ืองจากเป็นระบบเฉพาะ

งบประมาณท้ังโครงการ 79,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  79,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

                        บาท

                                                                                  จ านวน    6   โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ   728,550  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ   728,550    บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา    ๗๒๘,๕๕๐   บาท

๖ เทศบาลต าบล
จอมทอง

โครงการจัดซ้ือระบบ
ศูนย์บริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ One Stop 
Service

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้เพ่ิมเอกสารแสดง
การประเมินราคาจาก
แบบบัญชีราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลฯ

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วิชาติ
เทเลคอม

บริษัท นอร์ท
เทิร์น ออโต

เมช่ัน ซิสเต็ม 
จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ไมโคร


