
หน้าท่ี 1 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์
1. เคร่ืองบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1 9,000 9,000 12,000 15,000

งบประมาณท้ังโครงการ    9,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  9,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

      บาท

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA 1 5,800
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ระบบ HD Analog

28 2,150 2,450 2,400 2,150 www.com2days.com 

ราคา  2,500  บาท

3. อุปกรณ์บันทึกภาพ ระบบ HD Analog แบบ 32 ช่อง 1 12,900 28,500 19,500 12,900 https://www.cctvbangkok.com 

ราคา 18,200 บาท

4. Hard Disk ชนิด SATA ขนาดความจุ 4 TB 1 5,500 7,200 7,540 5,500 https://www.thailikvision.com

ราคา 5,455  บาท

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter 4 ช่อง 6  5,700 6,450 6,450 5,700 https://www.xlltech.com/product/2203/fi

ber-media-converter-4-ช่อง-5-ล้าน

ราคา 12,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  442,150 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  118,600 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   บาท

2 เทศบาลต าบล
สันพระเนตร

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมและเพ่ิม

ประสิทธิภาพกล้อง 
CCTV ภายในต าบล

สันพระเนตร 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563

บริษัท เฮลโหลจี
เอ

บริษัทท๊อปวิว 

1 เทศบาลต าบล
สันติสุข

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
บันทึกกล้องวงจรปิด
เพ่ือประกอบระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)

http://www.cctv-center.com/%E0%B9%

87HIKVISION/%E0%B9%80%E0%

B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%

E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%

87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%

B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%

E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%

B2%E0%B8%9EDVR/2mpTVI/HIKVSIO

N-

CCTV-DS-7216HQHI-K1.html

 ราคา 10,320 บาท

หจก.เชียงใหม่
วีระกิจ

ร้านท๊อป
คอมพิวเตอร์

ร้าน ที.ซี.
คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โททัลบิส

 กรุ๊ป

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 62

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

ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน

http://www.cctv-center.com/%E0%B9%87HIKVISION/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9EDVR/2mpTVI/HIKVSION-CCTV-DS-7216HQHI-K1.html
http://www.cctv-center.com/%E0%B9%87HIKVISION/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9EDVR/2mpTVI/HIKVSION-CCTV-DS-7216HQHI-K1.html
http://www.cctv-center.com/%E0%B9%87HIKVISION/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9EDVR/2mpTVI/HIKVSION-CCTV-DS-7216HQHI-K1.html
http://www.cctv-center.com/%E0%B9%87HIKVISION/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9EDVR/2mpTVI/HIKVSION-CCTV-DS-7216HQHI-K1.html
http://www.cctv-center.com/%E0%B9%87HIKVISION/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9EDVR/2mpTVI/HIKVSION-CCTV-DS-7216HQHI-K1.html


หน้าท่ี 2 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์
โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) 
แบบท่ี 2

2  26,700 

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1  2,500 

3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก  (Media Converter 
แบบ Singiemode

2  5,000 5,500 5,000 5,200 https://www.bismon.com/product.php?x

id=050115010100&id=

051122121145&sid=060228080254 

ราคา 5,136  บาท

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 4 ช่อง

1  2,700 5,500 2,700 4,000 http://www.ipcamshop.net/product/339/

hikvision-ds-3e0105p-e-poe-switch-4-p

orts-1uplink-รับประกนั-3ปี  ราคา 3,990 

 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   172,720  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   104,120    บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  บาท

1. กล้องวงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร

๘ 11,000 12,000 11,000 12,500 http://www.safeandsound.co.th/

product/กล้องวงจรปิด-CCTV- 

ราคา 18,800 บาท

2. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1000 VA ๘ 2,800 3,000 2,800 3,000 http://www.jib.co.th/web/index.php/

product/readProduct/5204/13/UPS-

SYNDOME-STAP-1000-VA

ราคา 3,190  บาท

3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ 10/100/1000 แบบใช้ 1 core ๑๖ 3,600 4,000 3,600 4,000 http://www.stasdigital.com/media-

converter-16-port-gigabit-wam-fiber-sfp

ราคา 3,700 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  729,700   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  168,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ ฉัตรชัย
เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ซีเอ็น
เอ๊กซ์ โซลูช่ัน

๔ เทศบาลต าบล
เหมืองแก้ว

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดในพ้ืนท่ี 

หมู่ท่ี 1 - 9 
เทศบาลต าบลเหมือง

แก้ว

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บีเน็ต 
เอ็นจิเนียร่ิง

3 เทศบาลต าบล
สันทราย
มหาวงศ์

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 

หมู่ท่ี 8 เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของเทศบาลต าบล

สันทรายมหาวงศ์

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด  

เดอะ แกมบิท

บริษัท G-net 
network 
solution

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 61

Tns network 
solutions

Pratnership 



หน้าท่ี 3 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์
โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน

1. จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส ๒๐  149,800 179,800 152,000 199,000 http:/www.avrama.com/Interactive-TV-

and-Board/Razr-LED-Touchscreen-

and-interactive-Board/Razr-p55-

LED-Touchscreen-ทวีรีะบบสมัผสั.html

ราคา 150,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   2,996,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  2,996,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นซอฟต์แวร์

   บาท

1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

๓  61,000 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๓๖  32,000 

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใชัในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๑๒  58,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA ๘  2,500 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 2 KVA ๑  12,000 

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

๘  8,300 

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 แบบท่ี 2 ๑  21,000 

8. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 
(ขนาด 36U)

๑  18,000 

9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) 
10/100

๑๖  5,000  5,000  5,800  5,950 www.atomtech.co.th/ 

roduct/62712/media -

converter-mini-sm-2-core 

ราคา 7,000 บาท

๖ เทศบาลต าบล
ฟ้าฮ่าม

โครงการจัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในต าบลฟ้าฮ่าม 

หมู่ท่ี 1 – 7

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 28

๕ องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสนับสนุน
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

ในโรงเรียนท้องถ่ิน

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ร้ีดมี

บริษัท จี-เน็ท
เน็ทเวิร์ค 
โซลูช่ัน

บริษัท 
ทีเอ็นเอส  เน็ท
เวิร์ค โซลูช่ัน

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 12

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 61

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 63



หน้าท่ี 4 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์
โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน

งบประมาณท้ังโครงการ   2,751,100  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  2,248,400 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  บาท
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

๑  61,000 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๗  32,000 

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใชัในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๒  58,000 

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง แบบท่ี 2 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๑  92,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA ๒  5,800 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 2 KVA ๑  12,000 

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง

๒  8,300 

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง

๑  16,000 

9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 แบบท่ี 2 ๑  21,000 

10. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 
(ขนาด 36U)

๑  18,000 

11. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) 
10/100

๒  5,000 5,000 5,800 5,950 www.atomtech.co.th/product/62712/me

dia-converter-mini-sm-2-core 

ราคา 7,000 บาท

๖ เทศบาลต าบล
ฟ้าฮ่าม

๗ เทศบาลต าบล
ฟ้าฮ่าม

โครงการจัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังกล้องวงจรปิด

ภายในลานอเนกประสงค์
 บ้านแม่คาว  หมู่ท่ี 4

โครงการจัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในต าบลฟ้าฮ่าม 

หมู่ท่ี 1 – 7

หจก.เอส.เอ็น.
โอเอ.มาร์เก็ต
ต้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส

บจ.โปรวิช่ัน
โพรไวเดอร์

ร้าน เน็ตเวอร์ค
 คอมมูนิเคช่ัน 

ซิสเต็ม

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 4

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 33

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 12

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 63

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 13



หน้าท่ี 5 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์
โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน

งบประมาณท้ังโครงการ  733,200 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  598,200 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  บาท
1. Media Converter ๘  4,980 4,980 5,250 5,450 www.sys2u.com/Product.php?Product

ID=20100406-231829&Link_UT-

1314-10 ราคา 8,400 บาท

2. เคร่ืองพิมพ์ชนิด Multifunction Inkjet พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ๑  6,500 6,500 9,290 9,990 https://www.jd.co.th/product/epson-all-i

n-one-ink-tank-printer-l-565-black_3315

200.html?utm_source=

accesstrade_th&utm_medium=affiliate

ราคา 9,290 บาท

3. เคร่ืองพิมพ์ชนิด Multifunction Inkjet พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
 ส าหรับกระดาษขนาด A3

๑  22,990 22,990 22,990 24,900 https://www.officemate.co.th/th/brother-

เคร่ืองปริน้เตอร์มลัตฟัิงก์ชนัอิงค์เจ็ท-

brother-mfc-t4500dw-ofm4006124

ราคา 22,990 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   69,330 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  69,330 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท
1. เคร่ืองพิมพ์ ระบบอิงค์เจ็ท ขนาด A3 ๒  26,000 26,000 26,500 27,500 https://instore.bnn.in.th/printer-brother-

mfc-t4500dw/?fbclid=IwAR0IMuxkw-

mk2J3dMrK0_fbjAQCaKc-17NcoRZVx

UsQI36AuAnw8ouVUB2A 

 ราคา  24,990 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   52,000 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  52,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท

หจก.เอ-แม็ค 
อินเทลลิเจนท์

บริษัท กล้อง
เพชร 111 

จ ากัด 
(ร้านวิวโซน)

หจก.ลานนา
เทเลคอม 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค

๘ เทศบาลต าบล
ไชยสถาน

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๗ เทศบาลต าบล
ฟ้าฮ่าม

โครงการจัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังกล้องวงจรปิด

ภายในลานอเนกประสงค์
 บ้านแม่คาว  หมู่ท่ี 4

หจก.เอส.เอ็น.
โอเอ.มาร์เก็ต
ต้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส

บจ.โปรวิช่ัน
โพรไวเดอร์

ร้าน เน็ตเวอร์ค
 คอมมูนิเคช่ัน 

ซิสเต็ม

๙

ร้าน ดี-สกาย
เน็ตเวอร์ค

ร้านTNB 
PRINTER 
SERVICE

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์

ระบบอิงค์เจ็ท

เทศบาลต าบล
แม่วาง

ร้าน อุทัย
คอมพิวเตอร์ 

ช็อพ



หน้าท่ี 6 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์
โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน

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

๒  22,000 

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด  800VA ๔  2,500 

3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

๒  3,800 

4. ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล ๑  50,000 50,000 60,000 61,130 www.dotnetthailand.com

ราคา 150,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  111,600  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  111,600 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท
1. เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขนาด A3 ๑  24,900 24,900 25,900 25,500 http;//www.brother.co.th/th-th/products/

all-printers/printers/mfc-t4500dw-a3

ราคา 24,990 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  24,900  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  24,900 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท
1. จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลหางดง ๑  19,500 26,000 19,500 37,450 http://www.ornge-thailand.com/ ราคา 

35,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  19,500  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  19,500 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท

๑๒ เทศบาลต าบล
หางดง

โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงเว็บไซต์

เชียงราย
โฟกัสดอทคอม

 สังคม
ออนไลน์ของ

คน

เชียงราย
เอ็นเทอร์ซอฟท์

บริษัทไอ.ที.โกล
โบล จ ากัด

โครงการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์)

เทศบาลต าบล
ขัวมุง

๑๑

หจก.พอช.คอม หจก.
คอมซัพพอร์ท

บริษัท 
ดิ แอดวานซ์

โซลูช่ัน
จ ากัด

สถานธนานุ
บาลเทศบาล

เมือง
แม่โจ้

๑๐ โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบงาน

สถาน
ธนานุบาล

บริษัท โปร.
ไอ.ที.ล้ิงค์ 

จ ากัด

บริษัท พีเอส 
บิซิเนส 

ซิสเต็ม จ ากัด

บริษัท เกรท
เตอร์เทค จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 8

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 61

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ  15 มี.ค. 62 ข้อ 69



หน้าท่ี 7 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์
โครงการ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน

1. เคร่ืองพิมพ์เช็ค ๑  45,000 45,000 45,350 45,500 http://www.compuprint.com

ราคา  45,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  45,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  45,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท
1. เคร่ืองพิมพ์งานทะเบียนราษฎร ๓  15,900 15,900 16,800 16,400 http://lazada.co.th/products/hp-laserjet-

pro-printer-m404n

ราคา 24,681

งบประมาณท้ังโครงการ  47,700  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  47,700  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด

ธนวรรน์
โปรดักส์

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด

เชียงใหม่
บิสซิเนส
โซลูช่ัน

บริษัท 
เด่นชัยเทค 

จ ากัด

ร้านทรัพย์
สมบูรณ์
เซอร์วิส 

แอนด์ซัพพลาย

ร้านเอสที
ซัพพลาย

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เทศบาลเมือง
แม่เหียะ

๑๔

โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

เทศบาลต าบล
สันนาเม็ง

๑๓

ห้างหุ่นส่วน
จ ากัด ณิชารีย์
คอนเน็คช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส

                                                                                  จ านวน    14    โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ   8,203,900   บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ    6,612,350     บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา                                    บาท


