
หน้าท่ี 1 จาก 6

1 2 3 เว็บไซต์
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานตัดต่อวิดีโอและงานกราฟิก 1 140,000 140,000 155,500 160,000 www.notebookspec.com 

ราคา 121,850 บาท

2. เคร่ืองแบบฉีดหมึก (กระดาษ A3) 1 28,000 28,000 29,500 31,012 www.shopee.co.th 

ราคา 31,012 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  168,000    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   168,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

 148,000 บาท
1. คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล (พร้อมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
 19 น้ิว)

๑ 22,000

2. คอมพิวเตอร์แท็บแล็ต ๑ 20,000

3. เคร่ืองพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal printer) ๑ 13,000

4. ค่าโปรแกรมระบบบริหารจัดการการจัดเก็บค่าเช่าตลาดสด ๑ 290,000 290,000 363,800 370,000  -

งบประมาณท้ังโครงการ  345,000   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  345,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

345,000 บาท
1. ระบบจัดเก็บเอกสารและค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ 1  500,000 553,821.30 500,000 537,033 เป็นโปรแกรมเฉพาะไม่สามารถ

สืบค้นราคาจากเว็ปไซด์ได้

งบประมาณท้ังโครงการ   500,000    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  500,000   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

500,000 บาท

2 เทศบาลต าบล
ยางเน้ิง

บริษัท ยูโทเปีย 
เอ็นแอนด์เอ็น 

จ ากัด

หางหุ้นส่วน
จ ากัด ไอโอ
เทคซอฟต์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 7โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ การ
เก็บค่าเช่าตลาดสด เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 14

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 54

บ.นอร์ธเทิร์น 
ซิสเต็มส์ 

คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

ร้าน บีพี 
เซอร์วิส แอนด์

 ซัพพลาย

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท อัลฟ่า 
อินเตอร์ซิสเต็มส์

 จ ากัด

มติท่ีประชุม

หจก.ซีพีเอ็ม 
โซลูช่ัน

บริษัท ดิทโต้ 
(ประเทศไทย)

 จ ากัด 
(มหาชน)

1 เทศบาลต าบล
ป่าแดด

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เห็นชอบในหลักการ 
โดยให้จัดส่งใบเสนอ
ราคาใหม่ของครุภัณฑ์
รายการท่ี 1 ในราคา 
120,000 บาท ให้
ทางฝ่ายเลขานุการ

บริษัท ทูนา
เบิล โปรเจค 

จ ากัด

บริษัท อาร์ 
สมาร์ทไลฟ์ 

จ ากัด

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 6 มิถุนายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

ส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจัดหาระบบ
จัดเก็บเอกสารและ
ค้นหาอิเล็กทรอนิกส์
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หน้าท่ี 2 จาก 6

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 6 มิถุนายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. โปรแกรมระบบงานสารบรรณ พร้อม Line Application ๑  49,000 49,000 56,000 59,000 เป็นโปรแกรมเฉพาะไม่สามารถ

สืบคน้ราคาจากเวป็ไซดไ์ด้

งบประมาณท้ังโครงการ  49,000   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  49,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

49,000 บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคนท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกส านักงาน

๓ 5,700

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง

๒ 22,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

๒ 8,300

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๓ 2,500

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ๒ 2,400

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) ๖ 5,000 5,000 5,000 5,000 http://www.thaiinternetwork

.com/nasshop/5625-link-ut-

1316sm-rj45-scsm10-100-

1000mbps-Ixconvertor-

10km-.htm! ราคา 5,400 บาท

7. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 12 U) ๒ 4,800 4,900 4,800 4,900 http://www.advicehod.com/

system new1/price/preduct.

php?grp biss=Ts ราคา 4,950 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   249,200   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  129,600   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

129,600 บาท

บริษัท ออลเทค 
โซลูช่ันส์

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

บริษัททราคูล 
จ ากัด

๕ เทศบาลต าบล
บ้านแปะ

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายใน

หมู่บ้านบ้านม่อนหิน 
หมู่ท่ี 3

ร้านธนดล
การค้า

ร้านเอ็มไอที

เทศบาลต าบล
บ้านแปะ

4

บริษัทออน 
ซอฟท์ จ ากัด

โครงการจัดซ้ือระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ระบบงานสารบรรณ

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 31

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 2

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 13

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

บริษัทนันท
พันธ์พร้ินต้ิง



หน้าท่ี 3 จาก 6

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 6 มิถุนายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเคร่ือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกส านักงาน

๗  5,700

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

๑  57,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

๒  8,300

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๑  5,700

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๔  2,500

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ๑  2,400

7. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1
(ขนาด 362 U)

๑  18,000

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) ๑๔  5,000 5,000 5,000 5,000 http://www.thaiinternetwork.com/nasshop/562

5

-link-ut-1316sm-rj45-scsm.10-100-1000mbps

-Ixconvertor-10km-.html ราคา 5,400.01 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   399,000   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  219,600 บาท
วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV
219,600 บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกส านักงาน

๗  5,700

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง

๒  22,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

๑  8,300

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1
(ขนาด 362 U)

๑  18,000

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
บ้านท่าข้าม หมู่ 7

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 2 เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท ออลเทค 
โซลูช่ันส์

ร้านธนดล
การค้า

ร้านเอ็มไอที

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

๖ เทศบาลต าบล
บ้านแปะ

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 31

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 2

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 11

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 13

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63

๗ เทศบาลต าบล
บ้านแปะ

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายใน

หมู่บ้านสบแจ่มฝ่ังขวา
 หมู่ท่ี 8

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 13

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 28



หน้าท่ี 4 จาก 6

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 6 มิถุนายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ๒  2,400

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๖  2,500

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) ๑๔  5,000 5,000 5,000 5,400 http://www.thaiinternetwork.com/nasshop/

5625-link-ut-1316sm-rj45-scsm.10-

100-1000mbps-Ixconvertor-10km-.html 

ราคา 5,400.01 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   398,200   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  200,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

200,000 บาท

1. จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส ๒  250,000 250,000 255,000 252,500 https://audiocity.co.th/

brand/gygar/gygar-

ipgo๕e.html ราคา 262,150 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   500,000   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  500,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

500,000 บาท

1. จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า
 55 น้ิว

๑  150,000 150,000 152,000 155,000 https://audiocity.co.th/brand/gygar/gy

gar-ipgb@e.html ราคา 286,000 บาท

2.  Chromebook คอมพิวเตอร์พกพา ๒๕  19,500 19,500 19,900 19,800 https://www.skoacenter.com/cart 

ราคา 22,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   637,500   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  637,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

637,500 บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 31

๗ เทศบาลต าบล
บ้านแปะ

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายใน

หมู่บ้านสบแจ่มฝ่ังขวา
 หมู่ท่ี 8

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท ออลเทค 
โซลูช่ันส์

ร้านเอ็มไอทีร้านธนดล
การค้า

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ

บริหารและการจัด
การศึกษาของ

โรงเรียนบ้านศาลา

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

๘ เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

บริษ ท เอส.เค.โอ 
เอ เซนเตอร์ จ ากัด

บริษัท เทคนิค
เซ็นเตอร์ 

(ไทยแลนด์) 
จ ากัด

ธนกรเซอร์วิส

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ

บริหารและการจัด
การศึกษาของ

โรงเรียนต้นแก้วผดุง
พิทยาลัย

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

๙ เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

บริษ ท เอส.เค.โอ 
เอ เซนเตอร์ จ ากัด

บริษัท เทคนิค
เซ็นเตอร์ 

(ไทยแลนด์) 
จ ากัด

ธนกรเซอร์วิส



หน้าท่ี 5 จาก 6

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 6 มิถุนายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้อง (Video conference) พร้อมล าโพงและไมค์ ๑  65,500 65,500 66,000 66,000 ttps://gygar.com/product/2901.html 

ราคา 70,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   135,000   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  65,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

65,500 บาท

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน ๑  16,000

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องามกฎหมาย

๑  3,800

3. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ๑  12,000

4. จอดแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส ขนาด 75 น้ิว ๑  250,000 250,000 260,000 270,000 https://audiocity.co.th/brand/gygar/gy

gar-ipgm@e.html ราคา 262,150 บาท

5. อุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกล ๑  65,500 65,500 66,000 66,000 https://audiocity.co.th/brand/gygar/gy

gar-cg-cooo.html ราคา 82,700 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   347,300 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  315,500 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

315,500 บาท

1. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA ๑๗  2,500

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 32 ช่อง

๑  28,000 28,500 32,900 32,400 http://www.cctypool.comเครื่องบนัทคึ

ภาพ-NVR-HIKVISION.htm net ยีห่อ้ 

hikvisionds-o๗m๒ni-k๔ ราคา28,000 บาท

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอก

๓๒  4,200 4,200 4,200 4,400 http://www.cctypool.comindex

hikvisionds-๒cd๒o๒mge-! 

ราคา 7,400 บาท

โครงการจัดซ้ือชุดห้อง
ประชุมทางไกล 

(Video conference)

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

๑๐

 องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

ธนกรเซอร์วิสบริษัท เทคนิค
เซ็นเตอร์ 

(ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษ ท เอส.เค.โอ 
เอ เซนเตอร์ จ ากัด

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ของส านัก
ศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

๑๑

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 11

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 70

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 72

เทศบาลต าบล
ป่าแดด

๑๒

ธนกรเซอร์วิสบริษัท เทคนิค
เซ็นเตอร์ 

(ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษ ท เอส.เค.โอ 
เอ เซนเตอร์ จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62



หน้าท่ี 6 จาก 6

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 6 มิถุนายน 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

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

๑๖  2,600 2,700 2,900 2,600 www.1azada.co.th/proonctst

poe-c-port-hik-vision-ds-meooochp-e-i

๑bbco๘bd@-snocmbbbb๖c.htm

Hikvision ds-meo๑obhp-e ราคา 2,660 บาท

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง 10/100/100

๑  16,500 16,500 16,900 17,200 www.aimgroup.co.th Hikvision ds-me

ombbp-e ราคา 19,000 บาท

6. Media Convertor ๓๒  2,300 2,300 2,300 2,800 www.monotaro.co.th ราคา 3,635 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   496,900 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  294,100 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

294,100 บาท

                                                                                  จ านวน  12  โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ  4,225,100  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ   3,423,800  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา 3,403,800 บาท

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

หจก.โปรซีส 
เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.โคดดี 
ซิสเต็มเน็ตเวิร์ค

บ.เอ.ที.เอ 
โซลูชัน จ ากัด

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เทศบาลต าบล
ป่าแดด

๑๒


