
หน้าท่ี 1 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
1. จัดช้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 21
 น้ิว

1 33,000 33,000 34,500 39,900 https://www.2beshop.com/DELL-Optiple

x-5270-AIO/SNS527A002.html 

ราคา 34,507.50 บาท

2. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer) แบบไร้สาย 2 6,000 6,000 7,000 8,500 https://www.epson.co.th/การใชง้าน

บคุคล/เครื่องพิมพ/์เครื่องพิมพแ์ท็งคแ์ท/้

หมึกแท็งค/์Epson-EcoTank-L3150-

Wi-Fi-All-in-One-Ink-Tank-Printer/p/C11C

G86501 ราคา 4,690 บาท

3. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A0

1 262,150 262,150 272,000 355,000 https://www.printer-thailand.com/

th/canon-inkjet-printer/896-

canon-imageprograf-tx-5400-b0-44-

large-format-inkjet-printer.html 

ราคา 189,200  บาท

งบประมาณท้ังโครงการ    307,150  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  307,150 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

     บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

8 1,850 1,850 2,250 2,300 https://www.dspprosupply.com/product

/308/ ราคา 2,260 บาท

2. อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ 4 ช่อง 10 8,335 8,335 8,560 8,600 http://www.asd.co.th/product/

 ราคา 12,250 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  295,780  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  98,150  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

                             บาท

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

  CCTV

ร้าน เอ็น.เอส 
ก๊อปป้ี

บริษัท มิชช่ัน 
ที จ ากัด

2 เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา

ร้านช่อแล
เทเลโฟน

หจก.แอล เอ็น
 บี-เทค

มติท่ีประชุม

1 เทศบาล
นครเชียงใหม่

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบบสัมผัสหน้าจอขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 น้ิว

ราคาตามเว็บไซด์ 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
34,507.50 บาท 
แต่ไม่มีการบริการหลัง
การขายและบริการ
ติดต้ัง หากครุภัณฑ์เกิด
ช ารุดจะต้องซ่อมแซม
ต้องส่งไปยัง eLife 
Systems Co.,Ltd ซ่ึงมี
ความเส่ียงต่อการจัดส่ง
ไปซ่อมและอาจมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ท าให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ซ่อมแซมและจัดส่ง
สินค้า อาจก่อให้เกิด
การปฏิบัติงานราชการ
ล่าช้า

ร้านโอเค 
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ล้านนา 

เทค

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

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 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

5  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (network Video Recorder)
แบบ ๑๖ ช่อง

1  61,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด ๘ ช่อง

1  8,300 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี ๑ 
(ขนาด ๓๖ U)

1  18,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA 1  12,000 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA 5  5,800 
7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter 
แบบ Singlemode)

10  3,500 3,500 3,800 3,800 https://www.sysinfo.co.th/link-ut-1310-rj4

5-blank-10-100-1000-mbps-blank-media

-converter-220-m-110-km.html 

ราคา 3,750 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   492,400   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   323,300  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

                 บาท

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

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 64

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

3 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอนแก้ว

โครงการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย 

ณ หมู่ท่ี ๑๐  
บ้านพระเจ้าน่ังโก๋น

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

นีโอสปีด 
เอ๊กซ์ตรีมช๊อป

บ.ไอโอนอน 
จ ากัด

บ. G-NET 
network 
solution



หน้าท่ี 3 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้องอนาล็อก ๒ ล้านพิเซล เเบบคงท่ี ๒๔ 1,200 1,300 1,300 1,200 https://www.hiviewsmt.com/en_US/

shop/product/kl-ng-ahd-camera-ha-

734b20pir-11562?page=4 

ราคา 1,436 บาท

2. เคร่ืองบันทึกสัญญาณภาพ ขนาด ๑๖ ช่อง ๒ 10,400 12,000 12,000 10,400 http://storetex.lnwshop.com/product/

4484/%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-dvr-hi-view-%E0%B8%A3%E0%

B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

-ha-75516p-16ch ราคา 10,640 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  75,584  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  49,600 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

                     บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๖  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (network Video Recorder)
 แบบ ๑๖ ช่อง

๑  61,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) 
ขนาด ๘ ช่อง

๑  8,300 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี ๑ 
(ขนาด ๓๖U)

๑  18,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA ๑  12,000 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ๓  5,800 

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

บ.ไอโอนอน 
จ ากัด

บ. G-NET 
network 
solution

๕ องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอนแก้ว

โครงการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย 
ณ หมู่ท่ี ๑ บ้านบ่อปุ๊

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 64

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

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

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

นีโอสปีด 
เอ๊กซ์ตรีมช๊อป

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

๔ องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอนแก้ว

โครงการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV)  โรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิตปัญญา



หน้าท่ี 4 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter 
แบบ Singlemode)

๑๒  3,500 3,500 3,800 3,800 https://www.sysinfo.co.th/link-ut-1310-rj4

5-blank-10-100-1000-mbps-blank-media

-converter-220-m-110-km.html 

ราคา 3,750 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  504,500   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  350,700  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นซอฟต์แวร์

                             บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๗  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (network Video Recorder)
 แบบ ๑๖ ช่อง

๑  61,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) 
ขนาด ๘ ช่อง

๔  8,300 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี ๑ 
(ขนาด ๓๖U)

๑  18,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA ๔  2,500 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ๑  5,800 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter 
แบบ Singlemode)

๑๔  3,500  3,500  3,800  3,800 https://www.sysinfo.co.th/link-ut-1310-rj4

5-blank-10-100-1000-mbps-blank-media

-converter-220-m-110-km.html

ราคา 3,750 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  515,200  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  401,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

                              บาท

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

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

๖ องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอนแก้ว

 โครงการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย 
ณ หมู่ท่ี ๒ บ้านดอน

แก้ว

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 64

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

นีโอสปีด 
เอ๊กซ์ตรีมช๊อป

บ.ไอโอนอน 
จ ากัด

บ. G-NET 
network 
solution

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

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

นีโอสปีด 
เอ๊กซ์ตรีมช๊อป

บ.ไอโอนอน 
จ ากัด

บ. G-NET 
network 
solution

๕ องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอนแก้ว

โครงการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย 
ณ หมู่ท่ี ๑ บ้านบ่อปุ๊

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63



หน้าท่ี 5 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๓  32,000 

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) 
ขนาด ๘ ช่อง

๑  8,300 

3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter 
แบบ Singlemode)

๖  3,500 3,500 3,800 3,800 https://www.sysinfo.co.th/link-ut-1310-

rj45-blank-10-100-1000-mbps-blank-

media-converter-220-m-110-km.html 

ราคา 3,750 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  164,000 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  125,300  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

                          บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๓  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (network Video Recorder)
 แบบ ๘ ช่อง

๑  22,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) 
ขนาด ๘ ช่อง

๑  8,300 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด ๙U) ๑  6,800 6,800 7,000 6,900 https://online.g-net.co.th/index.php

?route=product/product&path=

218&product_id=1278 

ราคา 6,800 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  161,200  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  133,100 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

นีโอสปีด 
เอ๊กซ์ตรีมช๊อป

บ.ไอโอนอน 
จ ากัด

บ. G-NET 
network 
solution

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอนแก้ว

๘

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

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

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอนแก้ว

โครงการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย 
ณ หมู่ท่ี ๘ บ้านชะเยือง

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

นีโอสปีด 
เอ๊กซ์ตรีมช๊อป

บ.ไอโอนอน 
จ ากัด

บ. G-NET 
network 
solution

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 9

๗ โครงการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย 

ณ หมู่ท่ี ๗ บ้านสันเหมือง



หน้าท่ี 6 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้องอนาล็อก ๒ ล้านพิเซล เเบบคงท่ี ๑๘  1,200 1,300 1,300 1,200 https://www.hiviewsmt.com/en_US/shop/

product/kl-ng-ahd-camera-ha-734b20pir

-11562?page=4 ราคา 1,436 บาท

2. เคร่ืองบันทึกสัญญาณภาพ ขนาด ๑๖ ช่อง ๑  10,400 12,000 12,000 10,400 http://storetex.lnwshop.com/product/

4484/%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-dvr-hi-view-%E0%B8%A3%E0%

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

99-ha-75516p-16ch ราคา 10,640 บาท

3. เคร่ืองบันทึกสัญญาณภาพ ขนาด ๔ ช่อง ๒  3,500 3,800 3,700 3,500 https://www.ktviewer.com/product/8206

6 ราคา 3,600 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  95,050  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  39,000  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                    บาท

โครงการจัดหา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแก้ว

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ดอนแก้ว

๙

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

นีโอสปีด 
เอ๊กซ์ตรีมช๊อป

บ.ไอโอนอน 
จ ากัด

บ. G-NET 
network 
solution



หน้าท่ี 7 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล ๑  216,680 250,000 245,000 216,680  -

งบประมาณท้ังโครงการ   216,680  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  216,680 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๖  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

๑  61,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) 
ขนาด ๘ ช่อง

๖  8,300 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ๑  5,800 

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2

๑  21,000 

6. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 15 U ๑  12,210 12,210 13,700 13,160 https://www.soundscenter.com/%

E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%

9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%

B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%

E0%B8%87/accessories/%E0%B8%

95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%

B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%

E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%

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

B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%

E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%

8C/GERMANRACK/19GermanyG36

081519.html ราคา 12,210 บาท

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

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

๑๑ โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  บ้านสันทราย หมู่ท่ี 9

เทศบาลต าบล
หนองควาย

เน่ืองจากเป็นโปรแกรม
เฉพาะ ไม่สามารถ
สืบค้นราคาจากเว็บไซต์
ได้

บริษัท 
โปร ไอ.ที.ล้ิงค์

 จ ากัด

เทศบาลต าบล
ช้างเผือก

๑๐

บริษัท 
เพอร์เฟค 

อินเตอร์ จ ากัด

บริษัทพีเอส  
บิซิเนส 

ซิสเต็ม จ ากัด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบงานสถาน

ธนานุบาล



หน้าท่ี 8 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)
10/100

๖  3,866 3,866 4,880 4,800 http://www.solutionteams.net/index.

php?lay=show&ac=cat_show_pro_

detail&cid=114773&pid=1177389 

ราคา 3,886 บาท

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)
Industrial

๖  5,790 5,790 6,200 6,010 https://www.sysinfo.co.th/products/

fiber-optic-tool/media-converter-present

ation/link-ut-0215ai-rs20-rj45-single-sc-1

0-100-mbps-enhance-media-converter-

w-power-supply-20-km.html

 ราคา 5,790 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  700,000   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  399,746  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

12  29,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
 แบบ 16 ช่อง

1  61,000 

3. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  แบบท่ี 1  
(ขนาด 36U)

1  18,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1KVA 1  5,800 

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 2

1  21,000 

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (Poe L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

6  8,300 

โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

หมู่ท่ี 1 บ้านต้นเปา

เทศบาลเมือง
ต้นเปา

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

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

หจก.ณิชารีย์ 
คอนเน็คช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

๑๑ โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  บ้านสันทราย หมู่ท่ี 9

เทศบาลต าบล
หนองควาย

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

หจก.เอ็นเทค 
เอนเนอร์จ้ี

ร้าน พีแอนด์พี
 เทคโนโลยี



หน้าท่ี 9 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 12  4,500 4,500 4,650  4,800  https://www.sysinfo.co.th/link-set-

ut-1310-ut-9125d-10-fiber-gigabit-

media-converter-10-100-1000-mbps

-1-port-rj45-1-sfp-slot-blank-220m

-110km-indoor-only.html  

ราคา 4,680 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  900,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  557,600 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

             บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

10  29,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
 แบบ 16 ช่อง

1  61,000 

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1KVA 1  5,800 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (Poe L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

5  8,300 

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 10  4,500 4,500 4,650  4,800  https://www.sysinfo.co.th/link-set-

ut-1310-ut-9125d-10-fiber-gigabit-

media-converter-10-100-1000-

mbps-1-port-rj45-1-sfp-slot-blank-

220m-110km-indoor-only.html 

 ราคา 4,680 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  800,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  443,300 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

             บาท

โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ท่ี 4 บ้านบวกเป็ด

เทศบาลเมือง
ต้นเปา

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

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

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส

 a B cctv & 
Décor Service  

หจก.บูมมาแรง
 ซีซีทีวี 
ซิสเท็ม

โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

หมู่ท่ี 1 บ้านต้นเปา

เทศบาลเมือง
ต้นเปา

12

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส

หจก.บูมมาแรง
 ซีซีทีวี 
ซิสเท็ม

 a B cctv & 
Décor Service  



หน้าท่ี 10 จาก 10

1 2 3 เว็บไซต์
มติท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

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

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

7  29,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
 แบบ 16 ช่อง

1  61,000 

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA 1  58,000 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (Poe L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

4  8,300 

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 8  4,500 4,500 4,650  5,800  https://www.sysinfo.co.th/link-set-

ut-1310-ut-9125d-10-fiber-gigabit-media

-converter-10-100-1000-mbps-

1-port-rj45-1-sfp-slot-blank-220m

-110km-indoor-only.html 

ราคา 4,680 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ 530,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  339,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

             บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

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

หจก.บีเค 
ซีเคียวริต้ี 

แอนด์ เซอร์วิส

หจก.บูมมาแรง
 ซีซีทีวี 
ซิสเท็ม

 a B cctv & 
Décor Service  

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

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

โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

หมู่ท่ี 9 บ้านแม่โฮม

เทศบาลเมือง
ต้นเปา

14

                                                                                  จ านวน    14   โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ   5,757,544  บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ    3,783,626    บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา      บาท


