
หน้าท่ี 1 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์
1. เคร่ืองพิมพ์ความเร็วสูง (High Speed Printer) พร้อมติดต้ัง
ระบบ Hardware/ค าส่ังควบคุมการท างาน

1 345,000 345,000 417,300 465,450 https://store.printronix.com/

ราคา 371,543.52 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  345,000    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   345,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  345,000    บาท
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับประมวลผล ๑ 35,900 35,900 37,900 37,500 Https://www.bnn.in.th/p/acer-notebook-nit

o-an515-58-55ub-black-4710886964018_r

07gky ราคา 35,990 บาท

งบประมำณท้ังโครงกำร   35,900  บำท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  35,900 บำท

วงเงินหลังกำรพิจำรณำฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  35,900      บำท

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

1  22,000

2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 1  15,000

3. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 1  16,000

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 2

1  18,000

5. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 2  700

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 1  11,000

เทศบาลต าบล
ช้างเผือก

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับบริการด้านงาน

ทะเบียนราษฎร
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

3 เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 7

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1 เทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

หจก.เอ็นเทค 
เอนเนอร์จ้ี

มีมติเห็นชอบในหลักการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ตามท่ีเทศบาลต าบล
สันพระเนตรเสนอ ประกอบ
ความยืนยันของผู้แทน ท้ังน้ี 

เน้นย้ าให้เทศบาลต าบล
สันพระเนตรให้ค านึงถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความคุ้มค่า และด าเนินการ

จัดหา
ตามระเบียบราชการอย่าง

เคร่งครัด

บริษัท จันแก้ว
 เดเวลลอป
เมนต์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน 
ซีลลอท จ ากัด

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

มติท่ีประชุม

บริษัท คอนโทรล
 ดาต้า 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด

2 เทศบำลต ำบล
สันพระเนตร

หจก. ณิชำรีย์ 
คอนเน็คช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส

ร้ำนเน็ตเวิร์ค 
คอมมูนิเคช่ัน 

ซิสเต็ม

โครงกำรจัดหำเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส ำหรับประมวลผลเพ่ือ
ใช้ในกำร

ปฏิบัติงำนกองช่ำง 

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 64

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 46

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 59

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 56

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 33



หน้าท่ี 2 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

1  3,800

8. เคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) 1  50,200 50,200 68,200 67,000 https://PrinterEpsonPASSBOOKPLQ-50CS

M.PDF ราคา 65,790 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   301,100   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  137,400  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

 137,400    บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
และงานอ่ืนๆ

๘  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง

๑  22,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง

๑  15,000

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบท่ี 1 
(ขนาด 36U)

๑  18,000

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๓  2,500

6.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ๑  5,700

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) ๓  4,778.40 4,778.40 5,100 5,100 https://sysnetcenter.com/media-conver

ters-fiber-optic/link-1t-๑๓ด๖รทา-igabit-

media-converter-singlemode-sc 

ราคา 6,490 บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 10

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 4

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 28

เทศบำลต ำบล
บ้ำนหลวง

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63

4

เทศบาลต าบล
ช้างเผือก

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับบริการด้านงาน

ทะเบียนราษฎร
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

3

โครงกำรติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ระบบ บ้ำนอ่ำงกำน้อย

 หมู่ท่ี 17

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 4

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

ห้างหุ้นส่วน 
ซีลลอท จ ากัด

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท คอรโทรล
 ดาต้า 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด

เห็นชอบการจัดหา
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV)

บริษัท จันแก้ว
 เดเวลลอป
เมนต์ จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 70



หน้าท่ี 3 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Swith Hub 10/100/1000 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 8 Port

๓  1,490 1,490 1,550 1,650 http://www.advice.co.th/product/switching

-hub/๘-port/gigabit-switching-hub-

๘-port-cisco-cbs๑๑o-๘t-d-eu-๖- 

ราคา 2,090 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  447,900  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   263,005.20 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

 263,005.20 บาท

1. อุปกรณ์ Gigabit Managed Switch 24 port ๔  7,982 7,982 8,150 8,150 https://www.itk.co.th/network-switch/

poe/cisco-switch-poe/sfo๒o-๒๔p-k๙-

eu ราคา 9,730 บาท

2. อุปกรณ์ Switch 8 Port Management ๒  3,393 3,393 3,500 3,450 https://www.itk.co.th/network-switch/

cisco-switch/cisco-cbs-business-๒๒-

series-managed-switches/cbs๒๒o-8p-e- 

ราคา 5,700 บาท

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบติดต้ังภายในอาคาร

๙  6,573.22 6,573.22 6,900 6,790 https://www.itk.co.th/access-point/zyxel-a

ccess-point/wacboond-i ราคา 7,900 บาท

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบติดต้ังภายนอกอาคาร

๑  10,062 10,062 10,500 12,000 https://www.itk.co.th/access-point/cisco-a

ccess-point/cisco-aironet-outdoor/air-ap

๑๕๔bi-s-k9 ราคา 36,000 บาท

5. อุปกรณ์เก็บ Log File ระบบเครือข่าย ๑ 9,711 9,711 9,859 10,000 http://www.nasshops.net/product.php?id_

product=๑๐๑๙ ราคา 13,500 บาท

6. ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ (Wall Rack 27 U) ๑ 19,825 19,825 21,590 25,000 https://sawaddeeit.com/th/products/

๒๖๕๕๖๔-๑๙%E๒%๘0%๙D-german-

server-rack-๒๗u-%๒๘g๔-๖๐๙๒๗%๒๙ 

ราคา 20,960 บาท

๕

เทศบำลต ำบล
บ้ำนหลวง

เทศบาลต าบล
บ้านหลวง

โครงการติดต้ังระบบ
โครงการข่าย

อินเทอร์เน็ตส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านหลวง

บริษัท 
ซ๊ิดซอฟต์ 

โซลูช่ัน จ ากัด

4

SUCCESS 
NETWORK

โครงกำรติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ระบบ บ้ำนอ่ำงกำน้อย

 หมู่ท่ี 17

เห็นชอบการจัดหา
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV)

บริษัท ไอ ทรัสต์
เน็ตเวิร์ค จ ากัด

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์



หน้าท่ี 4 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

7. ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ (Wall Rack 6 U) ๕ 7,514 7,514 8,000 7,970 https://sawaddeeit.com/th/products/

๒๖๕๕๖๔-๑๙%E๒%๘0%๙D-german-

server-rack-๒๗u-%๒๘g๔-๖๐๙๒๗%๒๙

ราคา 9,198.45 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   202,444  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  175,040.98  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  175,040.98   บาท

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

๒  22,000

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ๒  11,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 ๑  18,000

4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ๔  700

5. สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 ๒  16,000

6. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 2 ๒  15,000

7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

๒  3,800

8. เคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) ๒ 65,000 65,000 67,800 68,000 https;//Printer Epsen PASSBOOK PLO-๕

OCSM.pdf ราคา 65,790  บาท

9. เคร่ืองพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED PRINTER) ๑ 400,000 400,000 430,000 415,000 https://stere.printronix.com/ 

ราคา 371,543.52 บาท (เป็นราคาทีย่งัไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพ่ิมและคา่ขนสง่จากตา่งประเทศ)

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 46

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 64

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 59

๕

๖ เทศบาลต าบล
หนองจ๊อม

เทศบาลต าบล
บ้านหลวง

โครงการติดต้ังระบบ
โครงการข่าย

อินเทอร์เน็ตส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านหลวง

บริษัท จี-เน็ท 
เน็ทเวิร์ค

โซลูช่ัน จ ากัด

บ.ไอแซน 
โซลูช่ัน 

ประเทศไทย

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 56

บริษัท
โทรคมนาคม

แห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน)

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้ต่อรองราคาจากผู้
จ าหน่ายให้ครุภัณฑ์
รายการท่ี 8 ในราคา
เท่ากับเทศบาลต าบล

ช้างเผือก และรายการท่ี
 9 ในราคาท่ีเท่ากับ
เทศบาลต าบลแม่ข่า

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 70

โครงการจัดต้ังส านัก
ทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบล
หนองจ๊อม 

ส านักปลัดเทศบาล

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 7

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์



หน้าท่ี 5 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

งบประมาณท้ังโครงการ   1,296,980  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   686,400  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV
 601,800   บาท

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๑  5,700

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

๑  3,800

3. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ๑  12,000

4. ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และจอสัมผัส ขนาด 21.5 น้ิว ๑  35,310 35,310 36,000 39,055 จอสมัผสั 

https://www.winmax.co.th/product/

capacitive-touch-screen-%E0%B8%88

E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%

E0%B88A%E0%B8%AA%E0%B8%81%E

0%B8%A3%E0B8%B5%E0%B8%99-21-5

-

inch/

คอมพิวเตอร์

https://www.lazada.co.th/products/

010hp-omen-dt-tg01-1169d-intel-core-

i5-10400f-29ghzram16gbstorage1tb-hdd-

7200rpm-256gb-ssd-pcie-nvmenvidia-gef

orce-gtx-1660-super-6gbwin

10warranty3yonsite-service-i2110794

263-7092726765.html?clickrackInfo=

undefined&search=1&source=search

&spm=a204m.searchlist.list.i35.51904

๗ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการตู้ตรวจระบบ
การแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine)

๖ เทศบาลต าบล
หนองจ๊อม

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 72

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้ต่อรองราคาจากผู้
จ าหน่ายให้ครุภัณฑ์
รายการท่ี 8 ในราคา
เท่ากับเทศบาลต าบล

ช้างเผือก และรายการท่ี
 9 ในราคาท่ีเท่ากับ
เทศบาลต าบลแม่ข่า

บริษัท คอรโทรล
 ดาต้า 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท จันแก้ว
 เดเวลลอป
เมนต์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน 
ซีลลอท จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63 เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

โครงการจัดต้ังส านัก
ทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบล
หนองจ๊อม 

ส านักปลัดเทศบาล

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 70



หน้าท่ี 6 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

5. จอ touch screen 32 น้ิว ๑  13,910 13,910 14,000 16,050 https://www.jd.co.th/product/winmax-32

-10-t104_13394811.html ราคา 14,500 บาท

6. โปรแกรมบริหารจัดการส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
 จ านวน 3 ระบบ ประกอบด้วย
- ระบบของตู้ตรวจผู้ป่วย
- ระบบส าหรับแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัย
- ระบบการจัดการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๑  321,000 321,000 380,000 420,000 ไม่สามารถสืบค้นราคาจากเว็บไซต์
ได้เน่ืองจากเป็นโปรแกรมเฉพาะ

7.  แอปพลิเคช่ันส าหรับการบริหารจัดการระบบ ๑ 107,000 107,000 150,000 200,000 ไม่สามารถสืบค้นราคาจากเว็บไซต์
ได้เน่ืองจากเป็นโปรแกรมเฉพาะ

8. เคร่ืองพิมพ์ Thermal printer 80 mm. ๑ 7,490 7,490 9,000 9,630 https://www.pospak.com/th/star-micronics

-tsp143ili-thermal-printers?gclid=Cjw

KCAiAjs2bBhACEiWALTBWZWLmYf7

XeVj4w2aOVItEzwwZf8WRDgrjMtrw

PWMXZX5jaHuzzea7DBoCfI8QAvD_

BwE ราคา 8,050 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   892,915  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   506,210 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

 506,210  บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
และงานอ่ืนๆ

๓๒  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 32 ช่อง

๑  120,000

เทศบาลเมือง
ต้นเปา

๘ เห็นชอบการจัดหา
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 4

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 12

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ภายในเขตเทศบาล
เมืองต้นเปา

๗ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการตู้ตรวจระบบ
การแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine)

บริษัท เฮลท์มี 
เมดิคอล 

เทคโนโลยี จ ากัด

หจก.เอ็นบี 
ซัพพลาพ เอ็น

จิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) 
(ส านักงานใหญ่)

หจก.นอร์
ทเทิร์นเมดซัพ

พลาย 
(ส านักงานใหญ่)

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์



หน้าท่ี 7 จาก 7

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

3. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 
(ขนาด 36U)

๑  18,000

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ๑  32,000

5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 24 SFP ๑ 50,700 50,700 60,000 55,000 http://www.rujienetworks.net/product/๒

4/controller-%Eo%B๘%Am%Eo%B๘%B

๘%Eo%B๙%0๘%Eo%B๘%๔๙-rg-s๖

๑๒๐-ราคา 50,700 บาท

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ๑๔ 12,000 12,000 13,000 12,400 https://quiznet.co.th/product/dis-๑oog-๕

psw/ ราคา 12,300 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  2,741,160  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  1,092,700 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

 1,092,700   บาท

เทศบาลเมือง
ต้นเปา

๘ เห็นชอบการจัดหา
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 เอ็นเทค 
เอนเนอร์จ้ี

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ณิชารีย์
 คอนเนคช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิส

บริษัท 
จี-เน็ทเวิร์ค 
โซลูช่ัน จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 28

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ภายในเขตเทศบาล
เมืองต้นเปา

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 65

                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ  6,263,399  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ  3,241,656.18  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา   3,157,056.18   บาท

                                                                                  จ านวน  8  โครงการ


