
หน้าท่ี 1 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 6 13,500

2. เคร่ืองบันทึกภาพ NVR ขนาด 8 ช่อง 1 21,000
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  ขนาด 16 ช่อง POE 1 14,500
4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 1 9,500
5. จอภาพแบบ LED ขนาด 21.5 น้ิว 1 3,700
6. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U พร้อมพัดลมและปล๊ักรางไฟ 1 16,500 16,500 17,500 16,700

งบประมาณท้ังโครงการ   188,548   บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  146,200 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

    146,๒๐๐       บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 6 13,500

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  ขนาด 8 ช่อง POE 1 7,800

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 4 2,500

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE) ขนาด  4 ช่อง 4 3,500 3,500 3,600 3,800 http://www.asd.co.th/product/อปุกรณ์

ขยายสญัญาณ-ethernet-over-coaxial-

cable-แบ/  ราคา 7,500 บาท

5. media converter UT-1314-10 8  5,800 5,800 6,000 6,200 http://www.asd.co.th/product/อปุกรณ์

ขยายสญัญาณ-ethernet-over-coaxial-

cable-แบ/  ราคา 8,400 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  320,144  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  159,200  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   159,200    บาท

2 เทศบาลต าบล
เชิงดอย

โครงการติดต้ังระบบ
กล้อง CCTV 

รอบหนองบัวพระเจ้า
หลวงเทศบาลต าบล
เชิงดอย หมู่ท่ี 12

1 เทศบาลต าบล
เชิงดอย

โครงการติดต้ังระบบ
กล้อง CCTV 

ศูนย์ ศพอส.บ้านเกาะ 
หมู่ 5 ต าบลเชิงดอย

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษาให้เหมาะสม

และคุ้มค่า

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอสพี 

อินเตอร์ 
เพาเวอร์

บริษัท 
นอร์ธเทิร์น 
ซิสเต็มส์ 

คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด 

บริษัท ไวส์ 
โซลูช่ัน แอนด์
 คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอสพี 

อินเตอร์ 
เพาเวอร์

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

บ ารุงรักษา

รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย
การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์

ความเห็นท่ีประชุม

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

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 64

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 61
https://www.bismon.com/product/Profes

sional-Outdoor-Cabinet-Wall-Mount-Fibe

r-96-Port-Double-Layer/130717100740

ราคา 16,500 บาท

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

บริษัท 
นอร์ธเทิร์น 
ซิสเต็มส์ 

คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด 

บริษัท ไวส์ 
โซลูช่ัน แอนด์
 คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

https://www.bismon.com/product/Professional-Outdoor-Cabinet-Wall-Mount-Fiber-96-Port-Double-Layer/130717100740ราคา 16,500 บาท
https://www.bismon.com/product/Professional-Outdoor-Cabinet-Wall-Mount-Fiber-96-Port-Double-Layer/130717100740ราคา 16,500 บาท
https://www.bismon.com/product/Professional-Outdoor-Cabinet-Wall-Mount-Fiber-96-Port-Double-Layer/130717100740ราคา 16,500 บาท
https://www.bismon.com/product/Professional-Outdoor-Cabinet-Wall-Mount-Fiber-96-Port-Double-Layer/130717100740ราคา 16,500 บาท
https://www.bismon.com/product/Professional-Outdoor-Cabinet-Wall-Mount-Fiber-96-Port-Double-Layer/130717100740ราคา 16,500 บาท


หน้าท่ี 2 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 5  4,900 4,900 9,470 12,000 https://www.advice.co.th/product/wired-

network/swicthing-hub/switching-

hub-d-link-des-f1017p-e-16-prot-

poe-plus-1-port-uplink-11-quot-

 ราคา 6,990 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   34,500  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    24,500   บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   ๒๔,500     บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๖ 32,000

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) ๑ 61,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  ขนาด 8 ช่อง POE ๔ 8,300

4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๔ 4,300 4,300 4,750 4,500 https://www.sysnetcenter.com/media-co

mverter-fiber-optic/555-ut-0216e-sm30-

media-comverter-fiberoptic-multimode-s

c-230km.html ราคา 4,500 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   480,400  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  303,400  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

     303,400     บาท

๔ เทศบาลต าบล
สันป่าตอง

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 พร้อมกล้อง CCTV

 ห้างหุ่นส่วน
จ ากัด ลานนา

เทเลคอม

3 เทศบาลต าบล
แม่วาง

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา เพ่ิมเอกสาร
ภาพถ่ายจุดติดต้ัง และ
ผังการติดต้ังให้ครบถ้วน

เห็นชอบในการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

ร้านออล ไวร์ 
ซิสเต็ม

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

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

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

ร้านแพนด้า
เน็ตเวิร์ค 
โซลูช่ัน

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีแอสเจ

เอ็น

บริษัท 
นอร์ธเทิร์น 
ซิสเต็มส์ 

คอร์เปอร์เรช่ัน

ห้างหุ่นส่วน
สามัญ บีเอ็ม 

ซัพพลาย 
แอนด์ 

คอมพิวเตอร์



หน้าท่ี 3 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 switch) ขนาด  16  ช่อง ๑  2,800 

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 Kva ๑  5,800 

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๙  58,000 

4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

๑  61,000 

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

๘  8,300 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Convertor 10/100 ๑๖  4,500 5,500 4,900 4,500 http://www.sysinfo.co.th/category.php?c

atid=125&catlv=2  ราคา 4,500 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   1,000,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   730,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นซอฟต์แวร์

    730,000      บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๙  5,300 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย 16 ช่อง ๑  61,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ๑  16,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 KVA ๑  5,800 

๖ เทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ด

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา และเอกสาร
ช้ีแจงความเหมาะสม

ของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ล้านนา วาตาชิ ออดีเทค 
โซลูช่ัน

MAX IT & 
Service

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7 เห็นชอบในหลักการ 
โดยให้ใช้เกณฑ์ตู้ส าหรับ
จัดเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัล          
                           

และแก้ไขเอกสาร
แผนการบ ารุงรักษา

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

๕ เทศบาลต าบล
ตลาดใหญ่

โครงการโครงการเมือง
ปลอดภัยด้วยการ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV

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

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

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV 

System)

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 31

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7



หน้าท่ี 4 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

5. เคร่ืองป้องกันไฟตกไฟเกิน ๘  2,500  2,500  3,000  2,500 https://www.lazada.co.th/products/office

max-rl-1000va-2-stabilizer-i387666798-s

753306141.html?exlaz=

d_1:mm_150050845_51350205_201035

0205::12:1498579383!58089999096!!!pl

a-296030489971!c!

296030489971!753306141!

135906139&gclid=

Cj0KCQjwuJz3BRDTARIsAMg-HxWwO_

BxfubnFxinU9T6dfs

MhpVcvFektXlWM59mQmIWc0wTHp9Vi

dMaAilaEALw_wcB    ราคา 3,290 บาท

6. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบท่ี 1 (36U) ๑  18,000  18,000  18,000  18,000 http://pantipcommart.com/th/german-rac

k/128-german-rack-36u-g3-60836-60x8

0x179-two-tone-white-gray-galvanize-ste

el-rack-cabinet.html  

ราคา 17,009.35  บาท

7. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้า ๘  4,000  4,000  4,200  4,500 https://www.oknetworkshop.com/produc

t/479/ul-7222-outdoor-steel-cabinet-for-2

x22-pos-bmf-400-440-pairs-h73-x-w45-x

-d15-cm-%E0%B8%95%E0%B8%B9%

E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB

%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%

81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8

%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%

B8%B3    ราคา 3,300 บาท

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก Media Converter 
10/100

๑๖  4,500  4,500  4,500  4,500 https://www.bismon.com/product/Media-

Convertor-10-100Base-TX-to-100Base-F

X-120KM-SM-SC-Port/071213101223 

ราคา 5,820 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   999,900  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  701,800  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

      697,800       บาท

๖ เทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ด

เห็นชอบในหลักการ 
โดยให้ใช้เกณฑ์ตู้ส าหรับ
จัดเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัล          
                           

และแก้ไขเอกสาร
แผนการบ ารุงรักษา

หจก.สยาม
บอสส์ แอนด์ 

ซัพพลาย

บริษัท เอวิท 
คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด

หจก.ทรี บี โอ 
เน็ตเวิร์ค 
เซอร์วิส

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV 

System)



หน้าท่ี 5 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 switch) ขนาด  16  ช่อง ๑  2,800 

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 Kva ๑  5,800 

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๗  58,000 

4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

๑  61,000 

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

๙  8,300 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Convertor 10/100 ๑๖  4,500 5,500 4,900 4,500 http://www.sysinfo.co.th/category.php?c

atid=125&catlv=2ยี่หอ้ Link ราคา4,500 

บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  998,350 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  730,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/CCTV

   730,000    บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๗  58,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

๑  61,000 

3. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 
(ขนาด 36U)

๑  18,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ๑  5,800 

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

๑  21,000 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) ๒  5,500 5,500 5,700 6,000 http://www.108netware.com/12-link-ut-1

310  ราคา   5,990  บาท

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา และเอกสาร
ช้ีแจงความเหมาะสม

ของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และให้พิจารณาปรับ

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณให้เป็นขนาด 

16 ช่องแทน
เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เทศบาลต าบล
ป่าป้อง

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา และเอกสาร
ช้ีแจงความเหมาะสม

ของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ล้านนา วาตาชิ ออดีเทค 
โซลูช่ัน

MAX IT & 
Service

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ร้องวัวแดง

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๗ โครงการเมืองปลอดภัย
ด้วยการติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV

๘

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 31

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7

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



หน้าท่ี 6 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

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

๒  11,600 11,600 12,800 14,000 http://cctvsolutionthai.com/category-UT

EPOIndustrialEthernetSwitch-9188-1.htm

l  ราคา 15,000  บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  995,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  456,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   437,800     บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๗  58,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

๑  61,000 

3. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1
 (ขนาด 36U)

๑  18,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ๑  5,800 

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

๑  21,000 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) ๕  5,500 5,500 5,700 6,000 http://www.108netware.com/12-link-ut-1

310   ราคา 5,990  บาท

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

๕  11,600 11,600 12,800 14,000 http://cctvsolutionthai.com/category-UT

EPOIndustrialEthernetSwitch-9188-1.htm

l  ราคา 15,000  บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   984,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  597,300  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   579,100    บาท

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา และเอกสาร
ช้ีแจงความเหมาะสม

ของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และให้พิจารณาปรับ

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณให้เป็นขนาด 

16 ช่องแทน

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็นเทค
 เอนเนอร์จ้ี

ร้าน รวมช่าง 
แอนด์ เซอร์วิส

ร้าน พีแอนด์พี 
เทคโนโลยี

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
ร้องวัวแดง

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๘

เทศบาลต าบล
ห้วยทราย

๙

ร้าน รวมช่าง 
แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็นเทค
 เอนเนอร์จ้ี

เห็นชอบในหลักการให้
เพ่ิมเอกสารช้ีแจงความ
เหมาะสมของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และให้พิจารณาปรับ

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณให้เป็นขนาด 

16 ช่องแทน

ร้าน พีแอนด์พี 
เทคโนโลยี

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV 

System)



หน้าท่ี 7 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๖  53,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

๑  61,000 

3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ๑  12,000 

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

๑  21,000 

5. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1
 (ขนาด 36U)

๑  18,000 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) ๒  5,990 5,990 6,500 6,200 http://www.108netware.com/12-link-ut-1

310 ราคา 5,990 บาท

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

๒  15,000 15,000 15,800 15,400 http://cctvsolutionthai.com/category-UT

EPOIndustrialEthernetSwitch-9188-1.htm

l ราคา 15,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   975,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  471,980  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   446,980    บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๙  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ ๑๖ ช่อง

๑  61,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง ๑  8,300 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ๑๐  5,800 

5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 50 น้ิว ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

๑  20,600 

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา และเอกสาร
ช้ีแจงความเหมาะสม

ของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และให้พิจารณาปรับ

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณให้เป็นขนาด 
16 ช่องแทน และให้

ปรับลดราคาของ
อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ 4 พอร์ตให้
ราคาเท่ากับองค์การ

บริหารส่วนต าบลร้องวัว
แดงท่ีราคา 11,600 

บาท

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 8

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 64

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

ร้าน รวมช่าง 
แอนด์ เซอร์วิส

ร้าน เอส เค พี
 รัตนภัณฑ์

เคเบิล

เทศบาลต าบล
สันกลาง

๑๑

๑๐ โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV 

System)

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
แช่ช้าง

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็นเทค
 เอนเนอร์จ้ี

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา และแก้ไข
เอกสารใบเสนอราคา

ของร้านท่ีเสนอราคาใน
ภาพรวม

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

ข้อ 5.5.3 (ส านักงบประมาณ)

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

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

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV 

System)



หน้าท่ี 8 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

6. อุปกรณ์ชุดรับส่งสัญญาณ 10/100 Media Converter ๑๘  3,500 3,500 3,690 3,790 https://www.sysinfo.co.th/products/fiber-

optic-tool/media-converter-presentation/l

ink-ut-1310-rj45-blank-10-100-1000-mbp

s-blank-media-converter-220-m-110-km.

html    ราคา 3,750  บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  990,244  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  498,900 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์/ระบบคอมพิวเตอร์

   498,900     บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๘  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ ๑๖ ช่อง

๑  61,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง ๑  8,300 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 
(ขนาด 36 U)

๑  18,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ๑  5,800 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ๑๐  4,500 4,500 4,500 4,590 www.hatyaishop.net  ราคา 6,600 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  850,200  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  448,300 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  448,300     บาท

เทศบาลต าบล
แม่ปูคา

๑๒ เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา

หจก.ณิชารีย์
คอนเน็คช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส

ทรัพย์สมบูรณ์ 
เซอร์วิส แอนด์

 ซัพพลาย

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 33

เทศบาลต าบล
สันกลาง

๑๑ เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา และแก้ไข
เอกสารใบเสนอราคา

ของร้านท่ีเสนอราคาใน
ภาพรวม

บริษัท สปีด 
ซีเอ็ม จ ากัด

ทรี บีโอ 
เน็ตเวิร์ค
เซอร์วิส

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV 

System)

ร้านมอนเตอร์
อิงค์

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV 

System)

เอสที ซัพพลาย



หน้าท่ี 9 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

 7  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

 1  61,000 

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

 2  83,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 kva  2  45,000 

5. ตู้ Rack 15U 19 น้ิว พร้อมอุปกรณ์  1  9,500 9,500 9,500 10,500 www.sysinfo.co.th  ราคา 9,800 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  492,300  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  320,100 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นระบบคอมพิวเตอร์

   320,100     บาท

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร

๙  58,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Recorder) 
 แบบ  ๑๖  ช่อง

๑  61,000 

3. เคร่ืองส ารองไฟขนาด  ๒ KVA ส าหรับอุปกรณ์บันทึกภาพ ๑  12,000 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แบบ L2  Switch)  
ขนาด  ๒๔  ช่อง  แบบท่ี ๒

๑  21,000 

5. ตู้ส าหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี ๑ 
(ขนาด ๓๖U)

๑  18,000 

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 64

๑๓ เทศบาลต าบล
บวกค้าง

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (บูรณา

การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม) ด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV 
System)

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษาและเพ่ิมเติม
มุมมองจุดติดต้ังกล้อง

เพ่ิมเติม

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV  
System) เทศบาล
ต าบลหนองแฝก  

หมู่ท่ี  ๕,๖,๙ 
บ้านหนองแฝก, 

บ้านกู่แดง, บ้านสันป่า
สักเหนือ  

ต าบลหนองแฝก 
 อ าเภอสารภี

เทศบาลต าบล
หนองแฝก

IT ACCESS

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษาโดยปรับลด
วงเงินการบ ารุงรักษาท่ี

เหมาะสม และเพ่ิม
เอกสารช้ีแจงความ

เหมาะสมของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ธนสินทรัพย์ 
(IT)

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

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

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

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

พีเอ็น 
คอมพิวเตอร์

๑๔

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28



หน้าท่ี 10 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก  (Media Convertor) ๖  4,000 4,000 45,000 5,000 http://www'๑๐๘netware.com 

ราคา 4,990 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  907,000 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   658,000 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

     658,000    บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีสาหรับ
ติดต้ัง ภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

๘  53,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

๑  61,000 

3. ตู้ส าหรับเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 
(ขนาด 36 U)

๑  18,000 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 1

๑  6,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ๑  5,800 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) ๑๖  5,500 5,500 6,000 5,500 https://www.108netware.com/12-link

-ut-10#wbStoreElementwb_element_

instance4 ราคา 5,990 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  602,800  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   514,800  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  511,600  บาท

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ (CCTV 

System)  เทศบาล
ต าบลขัวมุง หมู่ท่ี 

5,9,10 บ้านขัวมุง 
บ้านเด่ืองกเหนือ บ้าน
เด่ืองกใต้ ต าบลขัวมุง

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 8

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ32

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา และเอกสาร
ช้ีแจงความเหมาะสม

ของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
และให้พิจารณาปรับ

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณให้เป็นขนาด 
16 ช่องแทนขนาด 24
 ช่องในเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของ

กระทรวงดิจิทัล

บ.จี-เน็ท
เน็ทเวิร์ค 
โซลูช่ัน
จ ากัด

 หจก.ทีเอ็นเอส
เน็ตเวิร์ค
โซลุช่ัน

หจก.เดอะ
แกมบิท

ร้านรวมช่าง 
แอนด์ เซอร์วิส

ร้านพีแอนด์พี 
เทคโนโลยี

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

เทศบาลต าบล
ขัวมุง

๑๕

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วย

ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV  
System) เทศบาล
ต าบลหนองแฝก  

หมู่ท่ี  ๕,๖,๙ 
บ้านหนองแฝก, 

บ้านกู่แดง, บ้านสันป่า
สักเหนือ  

ต าบลหนองแฝก 
 อ าเภอสารภี

เทศบาลต าบล
หนองแฝก

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษาโดยปรับลด
วงเงินการบ ารุงรักษาท่ี

เหมาะสม และเพ่ิม
เอกสารช้ีแจงความ

เหมาะสมของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็นเทค
 เอนเนอร์จ้ี

๑๔



หน้าท่ี 11 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

8  53,000 

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 1 kVA 1  5,800 

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) 8  5,500 5,500 5,700  6,000  http://www.108netware.com/

12-link-ut-1310 ราคา 5,990 บาท

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

1  11,600 11,600 12,800  14,000  http://cctvsolutionthai.com/

category-UTEPOIndustrialEthernet

Switch-9188-1.html ราคา 15,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  933,652  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  564,400  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    564,400     บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัย

8  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

1  61,000 

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

1  16,000 

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

6  8,300 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 6  2,500 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA 1  5,800 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (ภายนอกอาคาร) 
Industrial Media Converter Singlemode

6  9,250 9,250 9,990  9,750  www..aimer.co.th 

ราคา 9,250 บาท

 ร้าน พีแอนด์
พี เทคโนโลยี

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) หมู่ท่ี 5

เทศบาลต าบล
ยางเน้ิง

17 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา โดยจัดสรร

งบประมาณให้
เหมาะสมและเร่ิมในปีท่ี

หมดการรับประกัน

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

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

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

ร้าน รวมช่าง 
แอนด์ เซอร์วิส

16 เทศบาลต าบล
ดอนแก้ว

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System)
เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
หมู่ท่ี 1,2,3,5,7 บ้าน
ต าหนักเหนือ , บ้าน

ต าหนักใต้ , บ้านสันต้น
กอก , บ้านดอนแก้ว , 

บ้านสันกลาง

เห็นชอบในหลักการให้
เพ่ิมเอกสารภาพมุม

กล้องของแต่ละตัวและ
เอกสารช้ีแจงความ

เหมาะสมของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 8

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็นเทค
 เอนเนอร์จ้ี



หน้าท่ี 12 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (ภายในอาคาร) Media 
Convertor

6  4,125 4,125 4,550  4,325 www..aimer.co.th 

ราคา 4,125 บาท

9. ตู้เหล็กส าหรับใส่เก็บอุปกรณ์อุปกรณ์ในห้องควบคุมขนาด 
RACK-15U

1  11,000 11,000 13,500  13,500 www..aimer.co.th 

ราคา 11,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  1,068,653  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  493,850  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  493,850   บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัย

11  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

1  61,000 

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

1  16,000 

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

9  8,300 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 9  2,500 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA 1  5,800 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (ภายนอกอาคาร) 
Industrial Media Converter Singlemode

9  9,250 9,250 9,900  9,750  www..aimer.co.th 
ราคา 9,250 บาท

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (ภายในอาคาร) Media 
Convertor

9  4,125 4,125 4,550  4,325 www..aimer.co.th 
ราคา 4,125 บาท

9. ตู้เหล็กส าหรับใส่เก็บอุปกรณ์อุปกรณ์ในห้องควบคุมขนาด 
RACK-15U

1  11,000 11,000 13,500  13,500 www..aimer.co.th 
ราคา 11,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ 1,102,362  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  663,375  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   663,375     บาท

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา โดยจัดสรร

งบประมาณให้
เหมาะสมและเร่ิมในปีท่ี

หมดการรับประกัน

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

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

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

บริษัทอะตอม
เทคโนโลยี 

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท
เซาเทิร์น 
ซีเคียวริต้ี 

ซิสเต็ม จ ากัด  

 บริษัทไทย
ดิจิตอล

ซีเคียวริต้ี 
ซิสเต็มส์ จ ากัด

เทศบาลต าบล
ยางเน้ิง

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) หมู่ท่ี 3

18

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) หมู่ท่ี 5

เทศบาลต าบล
ยางเน้ิง

17 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา โดยจัดสรร

งบประมาณให้
เหมาะสมและเร่ิมในปีท่ี

หมดการรับประกัน

บริษัทอะตอม
เทคโนโลยี 

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท
เซาเทิร์น 
ซีเคียวริต้ี 

ซิสเต็ม จ ากัด  

 บริษัทไทย
ดิจิตอล

ซีเคียวริต้ี 
ซิสเต็มส์ จ ากัด



หน้าท่ี 13 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัย

9  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

1  61,000 

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

1  16,000 

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

9  8,300 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 9  2,500 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA 1  5,800 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (ภายนอกอาคาร) 
Industrial Media Converter Singlemode

9  9,250 9,250 9,900  9,750  www..aimer.co.th 
ราคา 9,250 บาท

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (ภายในอาคาร) Media 
Convertor

9  4,125 4,125 4,550  4,325 www..aimer.co.th 
ราคา 4,125 บาท

9. ตู้เหล็กส าหรับใส่เก็บอุปกรณ์อุปกรณ์ในห้องควบคุมขนาด 
RACK-15U

1  11,000 11,000 13,500  13,500 www..aimer.co.th 
ราคา 11,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ 1,105,937  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  599,375  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   599,375     บาท

19 เทศบาลต าบล
ยางเน้ิง

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) หมู่ท่ี 4

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา โดยจัดสรร

งบประมาณให้
เหมาะสมและเร่ิมในปีท่ี
หมดการรับประกัน และ
เอกสารช้ีแจงการแยก

การจัดเก็บของตู้
อุปกรณ์ และผังการวาง

ตู้อุปกรณ์

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

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

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

บริษัท
เซาเทิร์น 
ซีเคียวริต้ี 

ซิสเต็ม จ ากัด  

บริษัทอะตอม
เทคโนโลยี 

เทรดด้ิง จ ากัด

 บริษัทไทย
ดิจิตอล

ซีเคียวริต้ี 
ซิสเต็มส์ จ ากัด



หน้าท่ี 14 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

7
 32,000 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
แบบท่ี ๒ ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

1
 92,000 

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ ๑๖ ช่อง

1
 61,000 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด ๑๖ ช่อง

6
 16,000 

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 1  21,000 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA 5  2,500 

7. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA 1  5,800 
8. ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐

6  14,600 14,600 15,000  16,500  http://www.thaiinternetwork.com/

nasshop/12364-d-link-dmc-1910t-

1000base-tx-to-1000base-lx-single-

fiber-media-converter.html ยี่หอ้

D-Link DMC-1910T 1000Base-TX

 to 1000Base-LX Single Fiber

 Media converter  ราคา 16,490  บาท

9. ตู้ควบคุมไฟอุปกรณ์ (๑๙" Rack Standard) ๑๕ U
พร้อมอุปกรณ์

1  15,000 15,000 18,000  18,500  http://asd.co.th/product/%E0%B8%

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

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

E0%B8%84-19-%E0%B8%99%

E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%

B8%A7-15u-premium-export-server-

rack-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%

E0%B9%88%E0%B8%99-s4-

60815/  ราคา 26ล130  บาท

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (บูรณาการ

การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม) ด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV 
System) พ.ศ.๒๕๖๔

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 4

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เทศบาลต าบล
สันมหาพน

20



หน้าท่ี 15 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

งบประมาณท้ังโครงการ  856,900 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  614,900  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    614,900     บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP/Network camera ๒.๐ Mpixels 5  33,000 33,200 33,500  33,000  http://www.honeywellsecurity.net/

 ราคา 33,300 บาท

2. เคร่ืองบันทึกภาพ NVR ๑๖ ช่อง พร้อมโปรแกรมควบคุมและ
จัดการ

1  64,000 64,200 64,500  64,000  http://www.honeywellsecurity.net/

 ราคา 64,300 บาท

3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออพติก (Media Convertor) 
๑๐/๑๐๐

3  4,500 4,700 4,800  4,500  https://www.interlink.co.th/

ราคา 4,900 บาท

4. จอแสดงภาพ LED ขนาด ๓๒ น้ิว
1  13,000 13,200 13,500  13,000  https://lcdtvthailand.com/

ราคา 13,500 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ   717,950 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   255,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   247,500   บาท

1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง 
พร้อม Harddisk 8 TB

1  61,000 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

8  58,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 1

1  6,000 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบท่ี 1 
(ขนาด 36 U)

1  18,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 1  5,800 

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (บูรณาการ

การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม) ด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV 
System) พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (บูรณาการ

การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม) ด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV 
System) พ.ศ.๒๕๖๔

21 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา และให้
รายการท่ี 1,2 ใช้

เกณฑ์ครุภัณฑ์กล้อง
ของกระทรวงดิจิทัล

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ
บี เอ็ม 

ซัพพลาย 
แอนด์

คอมพิวเตอร์

บริษัท 
นอร์ธเทิร์น 
ซิสเต็มส์ 

คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ลานนา

เทเลคอม 
แอนด์ เน็ตเวิร์ค

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ก๊า

22 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษาในค่าการ
บ ารุงรักษาให้มีความ

เหมาะสม

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 32

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV System) หมู่ท่ี 

10

เทศบาลต าบล
สันปูเลย

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา

บริษัท 
นอร์ธเทิร์น 
ซิสเต็มส์ 

คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไวส์ 
โซลูช่ัน แอนด์
 คอนซัลต้ิง 

จ ากัด

เทศบาลต าบล
สันมหาพน

20

 หจก.เอสพี 
อินเตอร์ 
เพาเวอร์



หน้าท่ี 16 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

6. โปรแกรมบริหารจัดการผ่านระบบแผนท่ี 1  83,600 83,600 85,000  100,000  www.นครพิงค.์com/product-th-1107952-

6657020-Nuuo+โปรแกรมบรหิารจดัการ

ระบบกลอ้งวงจรปิด.html 

 ราคา 150,000 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  1,000,000 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  638,400  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   638,400  บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

5  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 8 ช่อง

1  22,000 

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

1  21,000 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1
(ขนาด ๓๖U)

1  18,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 1  2,500 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA 1  5,800 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) 2  5,500 5,500 6,000  6,500  https://www.abshop.in.th

ราคา 5,800  บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  440,000 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   240,300 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    222,100    บาท

23 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา และให้

พิจารณาปรับอุปกรณ์
กระจายสัญญาณให้เป็น

ขนาด 16 ช่องแทน
ขนาด 24 ช่องในเกณฑ์
ราคาและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของกระทรวง

ดิจิทัล

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

 หจก.ซีเคอิน
โนเวช่ัน

22 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษาในค่าการ
บ ารุงรักษาให้มีความ

เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด

เดอะแกมบิท

บริษัท G-net 
network 

solutionจ ากัด

 บริษัท TNS 
network 

solution จ ากัด

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV System) หมู่ท่ี 

10

เทศบาลต าบล
สันปูเลย

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) 
เทศบาลต าบลบ้านหลวง
 หมู่ท่ี 7 บ้านขุนกลาง

เทศบาลต าบล
บ้านหลวง

หจก.ช่างนันท์ 
เซอร์วิส

ร้านเอสแซท 

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63



หน้าท่ี 17 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

12  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 8 ช่อง

1  61,000 

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

1  21,000 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1
(ขนาด ๓๖U)

1  18,000 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 5  2,500 

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA 1  5,800 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) 2  5,500 5,500 6,000  6,500  https://www.abshop.in.th

ราคา 5,800  บาท

งบประมาณท้ังโครงการ 859,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   513,300  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   495,100   บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

8  32,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ ๑๖ ช่อง

1  61,000 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE (POE L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง

1  16,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA 1  5,800 

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกเป็นสัญญาณ
แบบ UTP RJ 45

8  4,500 4,500 4,800  4,800 http://asd.co.th  ราคา 6,250 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ 622,800  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   374,800  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   374,800   บาท

 หจก.ทรี บี โอ
 เน๊ตเวิร์ค 
เซอร์วิส

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกองแขก หมู่ท่ี 
7,11,8 บ้านกองแขก
เหนือ,บ้านกองแขกใต้,

บ้านอมเม็ง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
กองแขก

25 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา

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

หจก.สยาม
บอสส์ แอนด์ 

ซัพพลาย

บริษัท เอวิท 
คอมมูนีเคช่ัน 

จ ากัด

24 โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) 
เทศบาลต าบลบ้านหลวง
 หมู่ท่ี 10 บ้านขุนกลาง

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ
บ ารุงรักษา และให้

พิจารณาปรับอุปกรณ์
กระจายสัญญาณให้เป็น

ขนาด 16 ช่องแทน
ขนาด 24 ช่องในเกณฑ์
ราคาและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของกระทรวง

ดิจิทัล

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 28

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เทศบาลต าบล
บ้านหลวง

ร้านเอสแซท  หจก.ซีเคอิน
โนเวช่ัน

หจก.ช่างนันท์ 
เซอร์วิส



หน้าท่ี 18 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

9  53,000 

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ ๑๖ ช่อง

1  61,000 

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

1  16,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA 5  2,500 

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter)
10  4,500 4,500 4,800  4,590  http://asd.co.th ยีห่อ้ ASIT รุน่ 

ASIT-S1100M/K1 ราคา 6,250 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ 999,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   611,500  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   611,500  บาท
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video Recorder)
 แบบ 16 ช่อง

1  61,000 

2. กล้องวงจรปิดชนิดมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

8  58,000 

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

1  21,000 

4. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE แบบ Industrial Sritch 8  8,300 

5. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA 1  5,800 

6. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 
(ขนาด 42 U)

1  22,000 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติก Media Converter 8  4,500 4,500 4,500  4,500 www.abshop.in.th ราคา 5,800 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  988,900 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  676,200  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   658,000   บาท

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System)

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 29

Southern 
Security  
System 
Co.,Ltd.

Isee 
Technology 

System  
Limited 

Partnership

 DD Quality 
Product  
Co.,Ltd. 

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา และเอกสาร
ช้ีแจงความเหมาะสม

ของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และให้พิจารณาปรับ

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณให้เป็นขนาด 
16 ช่องแทนขนาด 24
 ช่องในเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของ

กระทรวงดิจิทัล

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 7

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 33

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา และเอกสาร
ช้ีแจงความเหมาะสม

ของประเภท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 8

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

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

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 66

หจก.สยาม
บอสส์ แอนด์ 

ซัพพาลาย

หจก.เชียงใหม่
โทรศัพย์เซลล์
 แอนด์ เซอวิส

 หจก.ทรี บี โอ
 เน๊ตเวิร์ค 
เซอร์วิส

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (บูรณาการ

แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม) ด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด 
(CCTVSystem)  พ.ศ.

2564

เทศบาลต าบล
ท่าผา

เทศบาลต าบล
ยางคราม

26

27



หน้าท่ี 19 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

9 32,000 

2. เคร่ืองบันทึกภาพแบบเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

1 61,000 

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

1 8,300 

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมฟิวเตอร์และอุปกรณ์แบบท่ี 1 
(ขนาด 36U)

9 18,000 

5. เคร่ืองควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1K VA 1 5,800 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Medid Converter) 14 6,600 9,000 6,800  8,000  www.hatyaishop.net

ยีห่อ้ Link รุน่ Ut-0314-10 ราคา 6,600 

บาท7. ตู้ Rack 15 U 19 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ 1 9,800 13,000 10,000  12,000  www.Sysinfo .co.th ราคา 9,800 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  1,049,750 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  627,300  บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  627,300   บาท

1. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1  2,500 

2. เคร่ืองบันทึกภาพแบบ 16 ช่องสัญญาณ รองรับกล้องความ
ละเอียด 2 ล้านพิกเซล

1  10,900 10,900 16,900  15,000  www.thaiinternetwork.com  ยีห่อ้ 

Hikvision   รุน่ DS-7216HUHI-F2/N 

SERIES ราคา 18,400 บาท

3. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 10  3,150 3,150 5,500  4,900  www.rtsatcctv.com

ยีห่อ้ HIVIEW รุน่ AHD HA-394BP202 

PTZ Bullet Camera / 2 MP  ราคา 4,900

 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  100,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  44,900 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  44,900   บาท

เทศบาลต าบล
บ้านแปะ

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน 

บ้านโฮ่งมะค่า 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

29 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษาให้ระบุ
งบประมาณในการ
บ ารุงรักษาและภาพ

มุมมองของกล้องแต่ละ
ตัว

ร้าน เอ็ม ไอที บริษัท 
ออลเทค 

โซลูช่ันส์ จ ากัด

 ร้าน เอ็น ซี ซี
ซีทีวีแอนด์
เซอร์วิส

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษา

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 63

TNS network 
solutions

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด
ร้ีดมี

 G-net 
network 
solutions 

โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) 
ส านักงานเทศบาลต าบล

หนองแหย่ง หมู่ท่ี 4

เทศบาลต าบล
หนองแหย่ง

28



หน้าท่ี 20 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 1  2,800 

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2  2,500 

3. เคร่ืองบันทึกภาพแบบ 8 ช่องสัญญาณ รองรับกล้องความ
ละเอียด 2ล้านพิกเซล

2  8,990 8,990 11,900  12,000    www.thaiinternetwork.com ยีห่อ้ 

Hikvision รุน่ DS-7208HUHI-F2/N 

SERIES ราคา 9,750 บาท

4. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 10  3,150 3,150 5,500  4,900  www.rtsatcctv.com

ยีห่อ้ HIVIEW รุน่ AHD HA-394BP202 

PTZ Bullet Camera / 2 MP ราคา 4,900 

บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  100,000  บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  57,280 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   57,280   บาท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

10  23,000 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร  ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

10  32,000 

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
 แบบ 32 ช่อง

1  125,000 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 4  5,800 

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

5  8,600 

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

1  16,000 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 
10/100 Mbps

3  4,600 4,800 4,650  4,600  

http://www.thaiinternetwork.com/nassho

p/7778-links-vut-2026-sm20-ip-cctv-10-

100-converter-w-poe-sm.html 

ราคา 6,740.01 บาท

 ร้าน เอ็น ซี ซี
ซีทีวีแอนด์
เซอร์วิส

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
บ้านบวกห้า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓

เทศบาลต าบล
บ้านแปะ

30 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษาให้ระบุ
งบประมาณในการ
บ ารุงรักษาและภาพ

มุมมองของกล้องแต่ละ
ตัว

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 60

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 62

ร้าน เอ็ม ไอที บริษัท 
ออลเทค 

โซลูช่ันส์ จ ากัด

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 11

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ 12 พ.ค. 63 ข้อ 63

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

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

โครงการติดต้ังและ
ปรับปรุงระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์

ควบคุม

เทศบาลต าบล
ท่าศาลา

31 เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษาใน
งบประมาณท่ีคุ้มค่าและ

เหมาะสม

เกณฑ์กระทรวงดิจิทัลฯ (CCTV) 25 ก.ย. 62 ข้อ 1

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



หน้าท่ี 21 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 
10/100 Mbps Industial

3  5,800 6,000 5,960  5,800  http://www.thaiinternetwork.com/nas

shop/6716-link-ut-0215ai-rs20-10-

100-mbps-enhance-media-converter

-w-adapter-rj45-single-sc-sm-distance-

up-to-20-km.html ราคา 6,010.01 บาท

9. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 9 U 3  4,300 4,300 4,600  4,300  https://www.sysinfo.co.th/link-cw

2-60609w-19-wave-perforate-wall-rack-

9u-60x60x50-5cm.html ราคา 4,480 บาท

10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI 1  9,000 9,500 9,200  9,000  https://www.lazada.co.th/products

/nexis-hdmi-splitter-8-port-with-4k-

support-fh-sp108e-black-i107169609-

s108345353.html?exlaz=d_1:mm_

150050845_51350205_2010350205

::12:1498579383!58089999096!!!

pla- ราคา 9,590 บาท

11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI ผ่านสาย UTP 2  26,500 27,000 28,000  26,500  https://www.cditrading.com/product/

206346 ราคา 29,900 บาท

12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI ผ่านสายใยแก้วน าแสง 1  34,000 34,400 34,400  34,000  https://www.cditrading.com/product/

201061 ราคา 33,500 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  1,100,000 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  897,300 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   897,300     บาท

โครงการติดต้ังและ
ปรับปรุงระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์

ควบคุม

เทศบาลต าบล
ท่าศาลา

31

หจก.ณิชารีย์ 
คอนเน็คช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส

ร้าน รวมช่าง
แอนด์เซอร์วิส

 สยามวิช่ัน 
แอนด์ ซาวด์ซิส

เต็ม

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษาใน
งบประมาณท่ีคุ้มค่าและ

เหมาะสม



หน้าท่ี 22 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล๊อก ทรงโดมกันน้ า 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้าน MP แบบติดต้ังภายนอกอาคาร

2  3,800 4,500 5,500  3,800  https://www.hikvisioncctv.shop/

product/159/94-hikvision-ip-camera-99-

ds-2cd2155fwd-i-ความละเอียด-5-ลา้น

พิกเซล ราคา 4,200 บาท

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล๊อก แบบมุมมองคงท่ี
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้าน MP แบบติดต้ังภายนอกอาคาร

11  3,800 4,500 5,500  3,800  https://www.hikvisioncctv.shop/

product/140/94-hikvision-ip- 

ราคา 4,200 บาท

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล๊อก แบบส่องป้ายทะเบียนรถ
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน MP แบบติดต้ังภายนอกอาคาร

4  18,300 22,000 20,000  18,300  http://www.ipcamshop.net/product/

359/94-hikboxict1-hikvision-ds-2cd2820f

wd-1080p-housing-lens-wall-mount-brac

ket ราคา 28,000 บาท

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล๊อก แบบปรับมุมมองคงท่ี
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน MP แบบติดต้ังภายนอกอาคาร

5  25,300 27,000 26,000  25,300  https://www.lazada.co.th/products/

hikvision-ds-2de5225iw-ae-2mp-25-netw

ork-ir-ptz-dome-camera-hi-poe-24vac 

ราคา 45,400 บาท

5. เคร่ืองบันทึกภาพ แบบ 16 ช่อง 2  27,800 29,000 29,000  27,800  https://www.lazada.co.th/products/

hikvision-nvr-ds-7732ni-k416p-32-16-po

e-ip-i226724735-s34 ราคา 26,000 บาท

6. SWITCH PoE 100 Mpbs 1  12,170 13,000 15,500  12,170  https://shopee.co.th/Hikvision-DS-

3E0318P-E-16-ports-100Mbps-Unmana

ged-PoE-Switch-i.32975980.125162972

5?gclid=

EAIaIQobChMIubPfy9z46QIVWSUrCh3K

zAA5EAQYAyABEgJnq_D_BwE

ราคา 14,500 บาท

7. SWITCH PoE 100 Mpbs 1  9,590 10,000 11,050  9,590  https://www.lazada.co.th/products/

hikvision-ds-3e0109p-e-8-ports-

100mbps-unmanaged-poe-switch

-3-i1026526116-s2273930926.html 

ราคา 13,032 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  464,000 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   326,460 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  326,460   บาท

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ
บริหารและการบริหาร
ของส านักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณประจ าปี 

2563

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

32

บริษัท เคเค
ซัพพลาย

การวิศวกรรม 
จ ากัด

 บริษัทเคเอส 
แอสโซซิเอช่ัน 

จ ากัด

เห็นชอบในหลักการให้
แก้ไขเอกสารแผนการ

บ ารุงรักษาใน
งบประมาณท่ีคุ้มค่าและ

เหมาะสม

บริษัท 
เน็ตดี

โซลูช่ัน 
จ ากัด



หน้าท่ี 23 จาก 23

1 2 3 เว็บไซต์
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ราคา/หน่วย

การเปรียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ 1 เว็บไซต์
ความเห็นท่ีประชุม

บัญชีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี  25 มิถุนายน 2563

กรณีใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

1. เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 2 4,350 4,350 4,450 4,590  www.hi-access.com 

ราคา 4,500 บาท

งบประมาณท้ังโครงการ  8,700 บาท

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   8,700 บาท

วงเงินหลังการพิจารณาฯ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   8,700     บาท

                                                                                  จ านวน    33    โครงการ
                                                                                  วงเงินรวมทุกโครงการ   24,327,290   บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /ซอฟต์แวร์ ก่อนการพิจารณา ฯ    14,968,320     บาท
                                                                                  วงเงินรวมส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /ซอฟต์แวร์ หลังการพิจารณา   14,827,120    บาท

จัดซ้ืครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สถานธนานุบาล
เทศบาลเมือง

แม่โจ้

33 เห็นชอบการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์

ร้าน รักษ์ 
โอเอ เซอร์วิส 

แอนด์ 
เทคโนโลยี

ร้านเอสบี โอเอ
เซอร์วิส

 ร้านแม็ก ไอที
แอนด์
เซอร์วิส


