บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563
กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์
ลาดับ

หน่วยงาน

โครงการ

1

ตำรวจูธร
ภำค 5

โครงกำรยกระดับ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง
5. จอแสดงผล LED แบบ SmartTV ขนาด 50 นิ้ว

จานวน ราคา/หน่วย
166

23,000

348

32,000

24

22,000

23

61,000

48

24,400

1

3,984

1

1,780

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
1

2
3
เว็บไซต์
เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 1
เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 2
เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 9
เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 10
สานักงบประมาณ 61

หน้าที่ 1 จาก 2

ความเห็นที่ประชุม
เห็นชอบโครงการใน
เบื้องต้น และจัดส่ง
โครงการให้คณะ
กรรมการบริหารและ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในลาดับต่อไป

งบประมาณทั้งโครงการ 24,102,200 บาท
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 18,056,200 บาท
วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2

บาท
1. เครื่องบันทึกภาพ DVR 8 ช่อง

สำนักงำน
โครงกำรติดตั้งกล้อง
จังหวัด
CCTV ประจำห้องไกล่
เชียงใหม่
เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรม 2. Harddisk ขนาด 2 TB
(กลุ่มงำน
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด)
3. กล้องวงจรปิด แบบ AHD

4. จอ LED TV ขนาด 32 นิ้ว

5

1

3,984

4,500

4,050

1,780

1,890

2,000

1,190

1,750

1,500

5,500

5,900

6,200

1,190

5,500

(www.108oa.co.th/product/hiview-รุ ่
น-ha-98508/) ราคา 3,990 บาท
(www.jib.co.th/web/product/readProdu
ct/16437/2-TB-HDD--ฮาร์ดดิสก์-WD-PURPLE-SATA3---WD20PURX--)
ราคา 2,350 บาท
(www.safeandsound.co.th/product/กล้อ
งวงจรปิ ด-CCTV-ยี่หอ้ -Hi-View-รุน่ HA-524B20_NQ==_MQ==_
MTEyNA==.php) ราคา 3,500 บาท
(www.powerbuy.co.th/th/lg-ทีวี-บันเทิง
ภายในบ้านled-tv-32-lg-dtv-32lm550bpta

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ลาดับ

(กลุ่มงำน
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด)

จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน

โครงการ

หน้าที่ 2 จาก 2

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563
กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณทั้งโครงการ 29,214 บาท
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 17,214 บาท

จานวน ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
1

2

3

เว็บไซต์

บริษัท นอร์ธ
ห้างหุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วน
เทริน ซิสเต็มส์ จากัด ลานนา จากัด เอสพี
คอร์ปอเรชั่น เทเลคอม แอนด์ อินเตอร์ เพาเวอร์
จากัด
เน็ตเวิรค์

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
17,214 บาท

จานวน 2 โครงการ
วงเงินรวมทุกโครงการ 24,131,414 บาท
วงเงินรวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ 18,073,414 บาท
วงเงินรวมส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา 17,214 บาท

ความเห็นที่ประชุม

