
หน้าท่ี 1 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษความปลอดภัยท่ัวไป 11 32,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง 1 61,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 1 21,000

4. ตู้ส าหรับเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 
(ขนาด 42U) 1 22,000

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติก (Medie Convertor) 11  2,846.20 2,846.20 2,846.20 2,942.50

งบประมาณท้ังโครงการ   850,144.70   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  487,308.20  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   487,308.20     บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษความปลอดภัยท่ัวไป 11 32,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

1 61,000
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 1 21,000

4. ตู้ส าหรับเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 
(ขนาด 42U) 1 22,000

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติก (Medie Convertor) 12  2,846.20 2,846.20 2,846.20 2,942.50

งบประมาณท้ังโครงการ  907,086.90  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  522,154.40 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  522,154.40    บาท

2 เทศบาลต าบล
สุเทพ

โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมติดต้ังภายใน
บ้านใหม่หลังมอ หมู่ 14

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 10

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 29

หจก.พยัคฆ์ไอที ร้าน เอ็น.พี.
พาวเวอร์ 

แอนด์ ซัพพลาย

บจก. โฟร์สตาร์
เนทเวิร์ค

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 29

http://sys2u.com/Product.
php?ProductID=

20100406-140721&Link_UT-1310
ราคา 3,700 บาท

หจก.พยัคฆ์ไอที ร้าน เอ็น.พี.
พาวเวอร์ 

แอนด์ ซัพพลาย

บจก. โฟร์สตาร์
เนทเวิร์ค

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 2

http://sys2u.com/Product.
php?ProductID=

20100406-140721&Link_UT-1310
ราคา 3,700 บาท

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

1 เทศบาลต าบล
สุเทพ

โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมติดต้ังภายใน
บ้านหล่ิงห้า หมู่ 8

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 2 เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 10

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 33

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2562 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท
http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20100406-140721&Link_UT-1310ราคา 3,700 บาท


หน้าท่ี 2 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2562 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

1. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ใช้ได้ถึง
กระดาษขนาด A3

1  21,500 21,500 21,900 23,500 https://www.epson.co.th/การใช้

งานบคุคล/เคร่ืองพิมพ์/การใช้งาน

บคุคล/หมกึแทง็ค์/

Epson-L1455-A3-Wi-Fi-Duplex-All-

in-One-Ink-Tank-Printer/p/C11CF4

9501 ราคา 21,900 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   21,500  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    21,500   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  21,500    บาท

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

๔ 22,000

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 2kVA ๔ 12,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L 2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 2

๑ 21,000

4. เคร่ืองอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและประชาชน 
(SMART CARD READER)

๔ 700

5. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1

๓ 18,000

6. เคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) ๓ 50,200 50,200 52,000 51,000  -

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 8

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 63

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 58

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 55

๔ เทศบาลเมือง
แม่โจ้

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับ

การให้บริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎร

3 เทศบาลต าบล
สุเทพ

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

บจก.ไอโอนอน บจก.โอโซน
อินเตอร์เน็ต

บจก.กู้ดสปีด
คอมพิวเตอร์

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยไม่

พิจารณาชุดค าส่ังควบคุม
ข้อ 7.2 - 7. 5 ซ่ึงเป็น 

software เฉพาะของงาน
ทะเบียนราฎร์



หน้าท่ี 3 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2562 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

7. การติดต้ังและทดสอบพร้อมซ่อมแซมแก้ไขระบบค าส่ังควบคุม
การท างาน SOFTWARE
(7.1) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

๔ 3,800 3,800 3,800 3,800  -

(7.2) ชุดค าส่ังควบคุมระบบฯ ส าหรับเคร่ือง SERVICE 
WORKSTATION

๔ 10,700 10,700 12,000 11,000  -

(7.3) ชุดค าส่ังควบคุมระบบฯ ควบคุมการอ่าน เขียน บัตร
ประจ าตัวประชาชน

๔ 10,700 10,700 12,000 11,000  -

(7.4) ชุดค าส่ังควบคุมระบบฯ พร้อมการใช้งานโปรแกรม ๔ 21,400 21,400 22,000 22,000  -

(7.5) 5. ชุดค าส่ังควบคุมการท างานเคร่ืองพิมพ์สมุด ทะเบียนบ้าน 
(PASSBOOK PRINTER)

๔ 10,700 10,700 12,000 11,000  -

งบประมาณท้ังโครงการ    677,100  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  582,900  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   379,600     บาท
1. จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลสันป่าตอง ๑  27,000 27,000 39,000 45,500  -

งบประมาณท้ังโครงการ   27,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นซอฟต์แวร์   27,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นซอฟต์แวร์

   27,000    บาท

๕ เทศบาลต าบล
สันป่าตอง

โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงเว็บไซต์

เทศบาลต าบลสันป่า
ตอง

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้ปรับแก้ TOR ของ

เว็บไซต์ให้มีความชัดเจน
และรายละเอียดท่ี

เหมาะสมในการจ้าง
ปรับปรุงเว็บไซต์

ร้านฅนเมือง
ดีไซน์

ร้านซีอาร์คอน
โทรลอินเวอร์

เทรด

ร้านโพสออเดย์
ดอทคอม

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ซีลลอท

บ.ดูอิท 
โซลูช่ัน จ ากัด

๔ เทศบาลเมือง
แม่โจ้

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับ

การให้บริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎร

 บ.คอนโทรล 
ดาต้า

ประเทศไทย 
จ ากัด



หน้าท่ี 4 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2562 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๕  32,000 

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๕  5,800 

3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก Media Converte  ๕  4,550  4,550  4,600  4,660 https://sysnetcenter.com/media-c

onverters-fiber-optic/1053-link-ut-

1314-gigabit-media-converter-mul

timode-lc.html ราคา 5,500 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  487,690   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   211,750  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   211,750   บาท
1. จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส ขนาดจอ 65 น้ิว ๑  197,950 197,950 220,000 212,150 http:// www.soundscenter.com/

กระดานอิเลก็ทรอนิกส์/RAZR-จอ

ทชัสกรีน-Interactive-Projection

-Board-LED-panel-touch-

screen-65-นิว้-รุ่น-P-65.html 

ราคา 239,000 บาท

2. จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัสขนาดจอ 75 น้ิว ๑  240,750 240,750 290,000 262,150 http://xn--12cod6bzaodce1

g1ahhk8a.alleducare.com/

จออจัฉริยะ-led-all-in-one-touch

-screen-ยี่ห้อ-proedu1-ขน/

ราคา 250,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  438,700  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  438,700 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   438,700   บาท

๖ เทศบาลต าบล
หนองผ้ึง

๗ องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ
บริหารและการบริการ
ของส านักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

หจก.ล้านนา
เทค

ร้านเอ็น.เอส
ก๊อปป้ี

บริษัทมิชช่ัน
จ ากัด

โครงการจัดซ้ือและ
ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์
 หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 8

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 2 เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 62

ห.จ.ก. 
อินเตอร์ 
สเปเชียล 
โปรดักท์

ร้านเชียงใหม่
เทเลคอม
เซอร์วิส

ร้านพิพัฒน์พงศ์
เซอร์วิส



หน้าท่ี 5 จาก 5

1 2 3 เว็บไซต์

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2562 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

1. เคร่ืองบันทึก Hik-Vision ๑  7,780 7,780 10,000 10,000 http://cctv-center/HIKVISION/

เคร่ืองบนัทกึภาพNVR/

8Chaaels ราคา 7,900 บาท

2. กล้องวงจรปิด ๘  3,490 3,490 4,400 4,500 http://cctv-center/HIKVISION/

กล้องวงจรปิดแบบโดมDome/กล้อง

วงจรปิดชนิดIP/HIKVISION-

CCTV-DS-2CD1123G0E-l-.html/

8Chaaels ราคา 7,900 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   49,900  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   35,700   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  35,700    บาท

                                                                                  จ านวน       8         โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ   3,459,121.60      บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ    2,327,012.60     บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา  2,123,712.60  บาท

บริษัท นอร์ท
เทอร์น ซิสเต็ม

เมอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษัท วัชระ
คอม แอนด์ 

เนทเวอร์ จ ากัด

บริษัท 4U 
Solution 
Co.,LTD

๘ สถานธนานุบาล
เทศบาลต าบล

ยางเน้ิง

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายในเขต

พ้ืนท่ีสถานธนานุบาล
เทศบาลต าบลยางเน้ิง

เห็นชอบการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์


