
หน้าท่ี 1 จาก 4

1 2 3 เว็บไซต์
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 น้ิว

1 6,500

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 2 2,500
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี 16 9,000 9,000 8,900 9,000 shorturl.asia/wfy1t ราคา 10,940 บาท

4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง

1 26,000 25,000 47,000 39,000 http://coremedia-tv.Inwshop.com/p/314 

ราคา 26,000 บาท

5. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 6 U) 1 3,000 3,000 4,000 4,000 https://1th.co/go2Rb2Rb2Rb 

ราคา 3,490 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  255,940    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  184,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

184,500    บาท
1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๓ 2,500

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร (IP Camera)

๑๖ 1,790 1,790 4,000 2,500 https:///www.ciashop.biz/product/573335 

ราคา 1,800 บาท

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

๑ 17,500 17,500 28,000 21,000 https:///www.cctv/bangkok.com/product/

dhi-nvr4216-16p-4ks2-dahua-cctv/

ราคา 24,595 บาท

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6 U ๑ 3,850 3,850 3,900 3,500 http://www.rackserveronline.com/

product/d-38.html ราคา 3,323 บาท

5.อุปกร์กระจายสัญญาณแบบ PoE (Poe L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

๒ 5,500 5,500 7,200 6,000 https://www.sysinfo.co.th/products/

network-switch/swutch-poe/ 

ราคา 8,200 บาท

6. ตัวแปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็น Fiber optic (Media 
convertor)

๒ 1,500 1,500 3,900 3,500 http://www.thaiinternetwork.com/nasshop

/6718-link-ut-html ราคา 4,460.01 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   125,910  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  71,490  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

71,490  บาท

2 เทศบาลต าบล
บ้านปง

ร้าน ทีเน็ตช็อป ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ดับบลิว

ทีเค 
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดภายในส านักงาน

เทศบาลต าบลบ้านปง
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63

หจก.มือทอง 
เอ็นจิเนียร่ิง

เอแซทเทลไลท์
 เซอร์วิส 
โทรศัพท์

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้ปรับแก้แผนการ
บ ารุงรักษาให้เหมาะสม

มติท่ีประชุม

ร้าน เอส เค 
โมบาย

ข้อ 5.4 (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ)1 เทศบาลต าบล
ห้วยทราย

โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 (CCTV) พร้อมติดต้ัง
ส านักงานเทศบาล

ต าบลห้วยทรายและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลห้วยทราย

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้ปรับแก้แผนการ
บ ารุงรักษาให้เหมาะสม

บริษัท 
ออลเทค 

โซลูช่ันส์ จ ากัด

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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



หน้าท่ี 2 จาก 4

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2  2,500 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง

1  9,500 9,500 10,000 9,900 https://www.dahuacctv.shop/product/415

 ราคา 6,220 บาท

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 4 ช่อง

1  5,500 6,000 6,200 2,900 https://www.dahuacctv.shop/product/54 

ราคา 2,900 บาท

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร (Analog Camera)

10  1,500 1,500 1,850 1,890 https://www.dahuacctvshop/product/627/

กลอ้งวงจรปิด-dahua-รุน่-hac-hfw1239tim

-aled-ความละเอียด-2-ลา้นพิกเซล 

ราคา 1,150 บาท

5. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6 U 2  3,850 3,850 4,150 4,200 http://www.rackserveronline.com/product/

d-38.html ราคา 3,323 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   62,100    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  42,700   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

36,820    บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๑๒  1,850 1,850 2,250 2,300 https://www.dspprosupply.com/product/30

8/ขายถกู/hikvision-turbo-hd-รุน่-

ds-2ce15h0t-it3f-ความละเอียด-5-ลา้นพิเซล

 ราคา2,260 บาท

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง ๑  15,500 15,000 25,500 17,000 http://www.cctvcenter.com/%e0%B9%87H

IKVISION ราคา 19,390 บาท

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1,100 VA ๑  4,500 4,500 4,500 5,000 htpps://www.sumonhitech.com/products_

detail/view/5635016 ราคา 6,800 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   110,600   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  42,200  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

42,200   บาท

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

ร้านช่อแล
เทเลโฟน

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 62

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 (CCTV) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปฐมวัน "ทีปัง

กรการุณยมิตร"

หจก.เดอะ
เบสท์ซิสเทมส์
แอน์เซอร์วิส 

(ส านักงานใหญ่)

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้ปรับแก้ราคาและลด
วงเงินของครุภัณฑ์ให้
เหมาะสมโดยเป็นราคา
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ข้ันต่ าบวก
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ขนส่ง
และอ่ืนๆ จ านวน 17% 
โดยรายการท่ี ๒ ราคา
ไม่เกิน 7,277 บาท/ตัว
 รายการท่ี 3 ราคาไม่
เกิน 3,393 บาท/ตัว  
และรายการท่ี 4 ราคา
ไม่เกิน 1,345 บาท/ตัว
 พร้อมกับแก้ไข
แผนการบ ารุงรักษาให้
เหมาะสม

ร้าน ทีเอ็นบี 
ปร๊ินเตอร์ 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ฉัตรชัย 
เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด์เซอร์วิส

เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา

4

เทศบาลต าบล
บ้านปง

โครงการจัดท าระบบ
เฝ้าระวังและรักษา
ความปลอดภัยด้วย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล

ต าบลบ้านปง

3

หจก.แอล เอ็น
 บี-เทค

ร้านโอเค 
คอมพิวเตอร์



หน้าท่ี 3 จาก 4

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้องโทรทัสน์วงปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๑๐ 1,850 1,850 2,250 2,300 https://www.dspprosupply.com/product/30

8/ขายถกู/hikvision-turbo-hd-รุน่-

ds-2ce15h0t-it3f-ความละเอียด-5-ลา้นพิเซล

 ราคา2,260 บาท

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง ๑ 15,500 15,500 25,500 1,700 http://www.cctvcenter.com/%e0%B9%87H

IKVISION ราคา 17,120 บาท

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1,100 VA ๑ 4,500 4,500 4,500 5,000 htpps://www.sumonhitech.com/products_

detail/view/5635016 ราคา 6,800 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   114,900   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   38,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

38,500   บาท

1. กล้องโทรทัสน์วงปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
และงานอ่ืนๆ

๑๘  22,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

๒  57,000 

3. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 
(ขนาด 42 U)

๑  22,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๒  5,800 
5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 28 SFP ๑  54,900 54,900 60,000 56,000 https://quiznet.co.th/product/rg-nbs5200-2

4sfp-8gt4xs/ ราคา 107,000 บาท

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4 พอร์ต ๑๖  15,000 15,000 16,000 15,200 http://www.thaiinternetwork.com/nasshop/

10921-planet-igs-624hpt-industeial-4-port-

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

00x-sfp-ethernet-switch.html ราคา 

16,020.01 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   1,382,778    บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  838,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV
838,500    บาท

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 4 บ้านต้นแกว๋น

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 19 ก.พ. 64 ข้อ 4 เห็นชอบในหลักการโดย
ให้เพ่ิมเอกสารครุภัณฑ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ท่ีสืบค้นและเอกสาร
การขออนุญาตการ
ติดต้ังกล้องบนเสาไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็นเทค 

เอนเนอร์จ้ี

ร้านพีแอนด์พี 
เทคโนโลยี

ห้างร้าน 
เอส เค พี 

รัตนภัณฑ์เคเบิล

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 29

ร้านช่อแล
เทเลโฟน

เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

๕ เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV) โรงเรียน
อนุบาลสานสายใยรัก

หจก.แอล เอ็น
 บี-เทค

ร้านโอเค 
คอมพิวเตอร์

๖ เทศบาลต าบล
หนองควาย

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63



หน้าท่ี 4 จาก 4

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้องโทรทัศน์วงปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
และงานอ่ืนๆ

๑๘  22,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

๒  57,000 

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๒  5,800 

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 37878 บาท

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4 พอร์ต ๖  15,000 15,000 16,000 15,200 http://www.thaiinternetwork.com/nasshop/

10921-planet-igs-624hpt-industeial-4-port-

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

00x-sfp-ethernet-switch.html ราคา 

16,020.01 บาท
6. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 
(ขนาด 15 U)

๑  12,100 12,100 13,400 14,000 https://www.ufosat.com/product/6069/g3-6

0615-interlink-19-german-rack-g3-series?

Inwref1=30000001&gclid=CjwK

CAjw7fuJBhBdEiwA2ILMYQmMj ราคา 

13,860 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ    503,228   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  330,800  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

330,800    บาท

                                                                                  จ านวน  7  โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ   2,555,456 บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ   1,548,690  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา  1,542,810    บาท

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 30 ธ.ค.64 ข้อ 63

๗ เทศบาลต าบล
หนองควาย

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 8 บ้านขุนเส

เห็นชอบในหลักการโดย
ให้เพ่ิมเอกสารครุภัณฑ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ท่ีสืบค้นและเอกสาร
การขออนุญาตการ

ติดต้ังกล้องบนเสาไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็นเทค 

เอนเนอร์จ้ี

ห้างร้าน 
เอส เค พี 

รัตนภัณฑ์เคเบิล

ร้านพีแอนด์พี 
เทคโนโลยี


