
หน้าท่ี 1 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์
1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 5,700
2. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 1 3,200
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE 16 ช่อง 2 15,000
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกส านักงาน

13 5,700

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระบบไฟเบอร์ออฟติก Media
 converter + single core

11 3,500 3,500 4,300 3,900 Link UT-O215ETS-20RJee/Single SC 

10/10e MbpsENHANCE Media 

CONVERTER,SM (20 km.) (sysinfo.co.th)

 ราคา 4,100 บาท

6. อุปกรณ์บันทึกภาพ 16 ช่อง 1 11,110 11,110 14,200 13,800 HP -9716H2-Al เครือ่งบนัทกึภาพกลอ้ง

วงจรปิดไฮววิระบบไอพี ส  าหรบั16 กลอ้ง 

(Hiview NVR AI 16 Channel) - 

Hiviewproduct  ราคา 11,998 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  450,000    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   162,610 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  162,610    บาท
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย Access point ๕ 3,990 3,990 4,200 4,000 https://www.advice.co.th/product/access-

point/tp-link/access-point-tp-link-eap620-

hd-wireless-ax1800-dual-band-gigabit-

wi-fi-6  ราคา 4,590 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   19,950  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  19,950 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   19,950   บาท

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

อ.เชียงใหม่ 
Security

1 เทศบาลต าบล
หนองตองพัฒนา

โครงการจัดซ้ือระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 หมู่ท่ี 13

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/
ระบบ CCTV

ร้านออกัส โอที
 แอนด์ 

เน็ตเวิร์ค 
โซลูช่ัน

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

2 เทศบาลต าบล
แม่วาง

บริษัท เอ.โอ.
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ. 

จ ากัด

ทีเอ็น.โปร
ซิสเต็ม

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ

แบบไร้สาย Access 
point

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 61

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 14

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

 บริษัท
นครพิงค์ 

สวิทซ์บอร์ด 
จ ากัด

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส



หน้าท่ี 2 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2  2,500

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอะนาล๊อกแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายในส านักงาน

11  790 790 1,000 1,200 https://insidersystem.co.th/ ราคา 800 บาท

3. อุปกรณ์บันทึกภาพ แบบ 8 ช่อง 2  7,500 7,500.00 8,000 8,500 https://www.abshop.in.th/product/dhi-nvr4

208-4ks2 ราคา 7,600 บาท

4. ตู้จัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 36U) 2  3,800 3,800.00 4,250 4,500 https://www.advice.coth/product/rack/wall-

rack/wall-rack-6u-60-cm-link-cw2-60606w-

black- ราคา 4,095 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ    62,100   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  36,290   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  36,290   บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๙  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) 
แบบ 16 ช่อง

๑  57,000

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

๗  8,300

4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media converter 
Indoor)

๗  3,171 3,171 3,200 3,300 http://www.banmor.com/product/%eo%b

๘%ad%eo8b๘%bd%eo%b๘%๙

6eo%bd%

๘o6e0%b๘%an%e0%ba8dnkeo4b69

dcye0%b698ด%eo%b๘92b6e0%b๘%

ad%e086c%dn1yeo9bd8aa%eo%b๘%

b๑%e0%ba9๘d%eo%b๘%๘%

o%6c%b6%

eo%bd%๙o-media-converter-bokm-狗

eo6b๘%an%eo%b๘%bci%e0%ba%๘๘%

eo%b๘%๙๙-asit-๑๐๑oowdma๓oo-๖/ 

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

เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก

4

เทศบาลต าบล
บ้านปง

โครงการจัดท าระบบ
เฝ้าระบบและรักษา
ความปลอดภัยด้วย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล

3

โครงการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมอุปกรณ์ และ

การติดต้ังหมู่ท่ี 2 และ
หมู่ท่ี 4

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

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

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

บริษัท ออล
เทค โซลูช่ัน 

จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ่นส่วน
จ ากัด เอ.พี. 
สแตนดาร์ด 

ซิสเต็ม

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

ร้าน T-Net Shop

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV



หน้าท่ี 3 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 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. อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (SFP Module) ๗  1,450 1,450 1,500 1,620 https://sysnetcenter.com/fiber-optic-cable-t

ools/zyxel-sfp10g-sr-sfp-plus-module-10gb

ps-lc-connetor-multimode-dmi?fast_search

=fs ราคา 6,623.30 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  692,531   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  345,447 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

  345,447  บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๙  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) 
แบบ 16 ช่อง

๑  57,000

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

๑  15,000

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

๘  8,300

5. ตู้จัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 36U) ๑ 18,000

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media converter 
Indoor)

๘ 3,171 3,171 3,200 3,300 http://www.banmor.com/product/%eo%b

๘%ad%eo8b๘%bd%eo%b๘%๙

6eo%bd%

๘o6e0%b๘%an%e0%ba8dnkeo4b69

dcye0%b698ด%eo%b๘92b6e0%b๘%

ad%e086c%dn1yeo9bd8aa%eo%b๘%

b๑%e0%ba9๘d%eo%b๘%๘%

o%6c%b6%

eo%bd%๙o-media-converter-bokm-狗

eo6b๘%an%eo%b๘%bci%e0%ba%๘๘%

eo%b๘%๙๙-asit-๑๐๑oowdma๓oo-๖/ 7. อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (SFP Module) ๘ 1,450 1,450 1,500 1,620 https://sysnetcenter.com/fiber-optic-cable-t

ools/zyxel-sfp10g-sr-sfp-plus-module-10gb

ps-lc-connetor-multimode-dmi?fast_search

=fs ราคา 6,623.30 บาท

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส

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

๕

เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก

เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก

โครงการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมอุปกรณ์ และ
การติดต้ังหมู่ท่ี 3

4

หจก.108 
Service

โครงการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมอุปกรณ์ และ

การติดต้ังหมู่ท่ี 2 และ
หมู่ท่ี 4

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

บริษัท ทีทีเอ 77 
จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 28

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 14



หน้าท่ี 4 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 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   654,990  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  391,368  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   391,368   บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๖  22,000

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

๕  8,300

3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media converter 
Indoor)

๕ 3,171 3,171 3,200 3,300 http://www.banmor.com/product/%eo%b

๘%ad%eo8b๘%bd%eo%b๘%๙

6eo%bd%

๘o6e0%b๘%an%e0%ba8dnkeo4b69

dcye0%b698ด%eo%b๘92b6e0%b๘%

ad%e086c%dn1yeo9bd8aa%eo%b๘%

b๑%e0%ba9๘d%eo%b๘%๘%

o%6c%b6%

eo%bd%๙o-media-converter-bokm-狗

eo6b๘%an%eo%b๘%bci%e0%ba%๘๘%

eo%b๘%๙๙-asit-๑๐๑oowdma๓oo-๖/ 4. อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (SFP Module) ๕ 1,450 1,450 1,500 1,620 https://sysnetcenter.com/fiber-optic-cable-t

ools/zyxel-sfp10g-sr-sfp-plus-module-10gb

ps-lc-connetor-multimode-dmi?fast_search

=fs ราคา 6,623.30 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   351,233  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  196,605  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV
  196,605   บาท

๕

๖ เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก

บริษัท ทีทีเอ 77 
จ ากัด

เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก

โครงการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมอุปกรณ์ และ
การติดต้ังหมู่ท่ี 3

หจก.108 
Service

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

บริษัท ทีทีเอ 77 
จ ากัด

หจก.108 
Service

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส

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

โครงการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมอุปกรณ์ และ
การติดต้ังหมู่ท่ี 6

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



หน้าท่ี 5 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๑๒  22,000

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

๑๑  8,300

3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media converter 
Indoor)

๑๑ 3,171 3,171 3,200 3,300 http://www.banmor.com/product/%eo%b

๘%ad%eo8b๘%bd%eo%b๘%๙

6eo%bd%

๘o6e0%b๘%an%e0%ba8dnkeo4b69

dcye0%b698ด%eo%b๘92b6e0%b๘%

ad%e086c%dn1yeo9bd8aa%eo%b๘%

b๑%e0%ba9๘d%eo%b๘%๘%

o%6c%b6%

eo%bd%๙o-media-converter-bokm-狗

eo6b๘%an%eo%b๘%bci%e0%ba%๘๘%

eo%b๘%๙๙-asit-๑๐๑oowdma๓oo-๖/ 
4. อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (SFP Module) ๑๑ 1,450 1,450 1,500 1,620 https://sysnetcenter.com/fiber-optic-cable-t

ools/zyxel-sfp10g-sr-sfp-plus-module-10gb

ps-lc-connetor-multimode-dmi?fast_search

=fs ราคา 6,623.30 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   782,332  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  406,131  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   406,131    บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๖  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) 
แบบ 16 ช่อง

๑  57,000

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

๖  8,300

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

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

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

โครงการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมอุปกรณ์ และ
การติดต้ังหมู่ท่ี 1

เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก

๘ เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

๗ เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก

โครงการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมอุปกรณ์ และ
การติดต้ังหมู่ท่ี 5

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

บริษัท ทีทีเอ 77 
จ ากัด

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส

หจก.108 
Service

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

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



หน้าท่ี 6 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media converter 
Indoor)

๖ 3,171 3,171 3,200 3,300 http://www.banmor.com/product/%eo%b

๘%ad%eo8b๘%bd%eo%b๘%๙

6eo%bd%

๘o6e0%b๘%an%e0%ba8dnkeo4b69

dcye0%b698ด%eo%b๘92b6e0%b๘%

ad%e086c%dn1yeo9bd8aa%eo%b๘%

b๑%e0%ba9๘d%eo%b๘%๘%

o%6c%b6%

eo%bd%๙o-media-converter-bokm-狗

eo6b๘%an%eo%b๘%bci%e0%ba%๘๘%

eo%b๘%๙๙-asit-๑๐๑oowdma๓oo-๖/ 
5. อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (SFP Module) ๖ 1,450 1,450 1,500 1,620 https://sysnetcenter.com/fiber-optic-cable-t

ools/zyxel-sfp10g-sr-sfp-plus-module-10gb

ps-lc-connetor-multimode-dmi?fast_search

=fs ราคา 6,623.30 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  502,363   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  266,526 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   266,526    บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี ติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๑๐  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recoder) 
แบบ 32 ช่อง

๑  120,000

3. ตู้จัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) ๑  18,000

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ๑  32,000

5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก 24 SFP Fixed Gigabit 
Management

๑  110,063.55 110,063.55 119,749.14 121,069.91 https://www.obeshep.com/Cisce-SX๕๕oX

-๒๔F-๒๔-Pert/SXe&eX-๒๔F-K๙'-EUhtml?

gclid-CjekcQiwbMWVBhCQARIsAljbwe

Qzidk_1XemLanZfvGoepjINcWhozWhcm

EdFQFzbwTocLUZJTMRXWaAYEBEAlw 

wcB ราคา 112,694.54 บาท

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในต าบล
สันผักหวาน หมู่ท่ี 7 
บ้านสันผักหวานน้อย

เทศบาลต าบล
สันผักหวาน

๙ เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTVเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 12

โครงการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมอุปกรณ์ และ
การติดต้ังหมู่ท่ี 1

เทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก

๘ เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

บริษัท ทีทีเอ 77 
จ ากัด

หจก.108 
Service

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 65

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 28



หน้าท่ี 7 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4 พอร์ต RJ-45 10/100/1000+ SFP
 Module

๕  15,000 15,000 16,320 16,500 https://th.elementoc.com/com/ies-bbeag-

sfp/ethernetswitch-rijeexe-sfpxlo-din/dp/

๓๒๗๕๓d๒?CMP=KNC-GTH-GEN-

SHOPPING-ต๒๗๔๓๘๒ 

ราคา 15,878.45 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  990,000    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  575,063.55 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

 575,063.55 บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
และงานอ่ืนๆ

๘  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

๑  57,000

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ๑  5,700

4. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 24 SFP ๑  33,900 33,900 38,000 35,000 https://quiznet.co.th/product/rg-nbs5200-2

4sfp-8gt4xs/ ราคา 35,074.06 บาท

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4 พอร์ต RJ-45 10/100/1000 + 2 
SFP Module

๔  15,000 15,000 16,000 15,200 http://www.thaiinternetwork.com/nas

shop/10921-planet-igs-624hpt-industrial-4-

port-10-100-1000t-8023at-poe-w-2-port-10

0-1000x-sfp-ethernet-switch.html ราคา 

16,020.01 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   500,098   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  332,600 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   332,600   บาท

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System)  
บ้านตองกาย หมู่ท่ี 1

เทศบาลต าบล
หนองควาย

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63

๑๐ เห็นชอบในหลักการให้
ปรับแก้เอกสารการ

รับประกันโครงการ 2 ปี
 และเพ่ิมเอกสารแผนท่ี
จุดติดต้ังกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดท่ีมีวิศวกร
ออกแบบงานรับรอง

ห้างร้าน 
เอส เค พี 

รัตนภัณฑ์เคเบิล

ร้าน พีแอนด์พี
  เทคโนโลยี

หจก.
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

 เอ็นเทค 
เอนเนอร์จ้ี

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

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

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในต าบล
สันผักหวาน หมู่ท่ี 7 
บ้านสันผักหวานน้อย

เทศบาลต าบล
สันผักหวาน

๙ เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

บริษัท 
นอร์ทเทิร์น 

ซิสเต็ม
คอร์ปอเรช่ัน

บริษัท ไวส์ 
โซลูช่ัน แอนด์
 คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

บริษัท 
โฮม อินโฟ 
ซีเคียวริต้ี

ซิสเต็มส์ จ ากัด



หน้าท่ี 8 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

มติท่ีประชุม

1. กล้องโทรทัศน์ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับ ใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๗  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ8 ช่อง

๑  22,000

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

๑  15,000

4. ตู้จัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) ๑  18,000

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๒  2,500

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๑  5,700

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (Media converter) ๒  4,778.40 5,500 5,500 5,500 http://www.ufosat.com/product/๖๒๘๓/ut-

๑๓ด0-interlink-๑0-๑00-f-0-media-

converter-indoor-only ราคา 4,778.40 บาท

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

๒  590 590 590 590 https://www.advice.co.th/product/switching

-hub/๘-port/gigabit-switching-hub-c-port-

d-link-dgs-๑oo๘a-๕-quot- ราคา 600 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  368,200  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  230,436.80 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   230,436.80    บาท

1. กล้องโทรทัศน์ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับ ใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๘  22,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ8 ช่อง

๑  22,000

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

๑  15,000

4. ตู้จัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) ๑  18,000

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๒  2,500

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๑  5,700

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (Media converter) ๒  4,778.40 5,500 5,500 5,500 http://www.ufosat.com/product/๖๒๘๓/ut-

๑๓ด0-interlink-๑0-๑00-f-0-media-

converter-indoor-only ราคา 4,778.40 บาท

หจก.ซีเค
อินโนเวช่ัน

ร้านเอสแซทหจก.ช่างนันท์ 
เซอร์วิส

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 14

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63

เทศบาลต าบล
บ้านหลวง

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บ้านหนองล่ม

 หมู่ท่ี 22

๑๑

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 14

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63

๑๒ เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บ้านผาหมอน

 หมู่ท่ี 8

เทศบาลต าบล
บ้านหลวง

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

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



หน้าท่ี 9 จาก 9

1 2 3 เว็บไซต์

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 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

๒  590 590 590 590 https://www.advice.co.th/product/switching

-hub/๘-port/gigabit-switching-hub-c-port-

d-link-dgs-๑oo๘a-๕-quot- ราคา 600 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  392,100  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  252,436.80 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   252,436.80    บาท

                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ  5,765,897  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ   3,215,464.15  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา  3,212,464.15    บาท

                                                                                  จ านวน  12  โครงการ

๑๒ เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์/

ระบบ CCTV

หจก.ช่างนันท์ 
เซอร์วิส

ร้านเอสแซท หจก.ซีเค
อินโนเวช่ัน

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บ้านผาหมอน

 หมู่ท่ี 8

เทศบาลต าบล
บ้านหลวง



หน้าท่ี 1 จาก 1

1 2 3 เว็บไซต์
1. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบท่ี 2 80 20,000
2. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 20 35,000
3. ค่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบท่ี 1 24 6,500
4. ค่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบท่ี 2 24 1,800

5. ค่าใช้จ่ายบุคลากรท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 1 9,189 10,000,000 9,189,000 9,232,980 เน่ืองจากไม่มีราคาในเว็บไซต์

6. ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบการบูรณาการข้อมูลเพ่ือใช้เป็น Data 
Service Platform ซ่ึงมีสิทธ์ิการใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย

1 2,000,000 2,017,800 2,000,000 2,100,000 เน่ืองจากไม่มีราคาในเว็บไซต์

7. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) 8 9,700 10,500 9,700 9,950 เน่ืองจากไม่มีราคาในเว็บไซต์

งบประมาณท้ังโครงการ   14,727,020   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  14,154,600  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

                                บาท

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2565 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565

กรณีงบประมาณเกิน 10 ล้านบาท

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

มติท่ีประชุม

1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และ
การบริการดิจิทัล

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 14 เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ และ
เห็นควรจัดส่งโครงการ
ให้คณะกรรมการฯ 
กระทรวงพิจารณาใน
ล าดับต่อไป

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 58

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 68

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 69

บริษัท อาร์ 
สมาร์ทไลฟ จ ากัด

                                                                                  จ านวน  1  โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ  14,727,020  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ   14,154,600  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา ฯ  14,154,600 บาท

บริษัทดิทโต้ 
(ประเทศไทย)

 จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท 
แอ็ดวานซ์

เทคโนลูช่ันส์ 
จ ากัด




