
รายการ
1 จอมทอง จอมทอง ทต.จอมทอง  -  - โครงการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการ
แก้ไขปัญหาอาชยากรรม) ด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)

         498,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

6   32,000.00      192,000.00 2037683
2037698
2037431
2037053

466058
465883
465910
465866

2 จอมทอง บ้านหลวง ทต.บ้านหลวง 14 บ้านหัวเสือ โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านปะ หมู่ท่ี 14
 ต าบลบ้านหลวง เทศบาลต าบล
บ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

         485,521.06 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2 
จ านวน 4 จุด

8   32,000.00      256,000.00 18.461663
18.462551
18.460228
18.459802

98.635912
98.632462
98.637061
98641058

3 จอมทอง บ้านหลวง ทต.บ้านหลวง 8 บ้านผาหมอน โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้าน ผาหมอน 
หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านหลวง เทศบาล
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

         455,808.23 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2 
จ านวน 5 จุด

8   32,000.00      256,000.00 18.565667
18.566412
18.565015
18.565428
18.563624

98.553595
98.555128
98.553133
98.552023
98.553278

4 จอมทอง บ้านหลวง ทต.บ้านหลวง 12 บ้านหัวเสือ โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านหัวเสือ 
หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านหลวง 
เทศบาลต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

         456,231.95 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2 
จ านวน 5 จุด

8   32,000.00      256,000.00 18.451410
18.450834
18.451784
18.453509
18.449432

98.638964
98.639960
98.640744
98.639859
98.639385

E
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N



รายการ
E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N

5 จอมทอง บ้านหลวง ทต.บ้านหลวง 17 บ้านอ่างกาน้อย โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้าน อ่างกาน้อย
(หย่อมบ้านแม่กลางหลวง) หมู่ท่ี 
17 ต าบลบ้านหลวง เทศบาล
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

         456,231.95 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2 
จ านวน 5 จุด

8   32,000.00      256,000.00 18.536946
18.537987
18.538503
18.540359
18.541570
18.541771
18.542442
18.542523

98.546649
98.547252
98.547659
98.549056
98.549081
98.550057
98.550860
98.550860

6 จอมทอง บ้านหลวง ทต.บ้านหลวง 21 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านกู่ฮ่อสามัคคี 
หมู่ท่ี 21 ต าบลบ้านหลวง 
เทศบาลต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

         536,451.99 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2 
จ านวน 6 จุด

8   32,000.00      256,000.00 18.476504
18.477107
18.475200
18.475385
18.478540
18.478577

98.660896
98.659237
98.659136
98.661485
98.667190
98.672874

7 จอมทอง บ้านหลวง ทต.บ้านหลวง 22 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านหนองหล่ม 
หมู่ท่ี 22 ต าบลบ้านหลวง 
เทศบาลต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

         416,629.11 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2 
จ านวน 6 จุด

7   32,000.00      224,000.00 18.551875
18.552043
18.551594
18.551326
18.553863
18.554233

98.565040
98.564905
98.564605
98.566141
98.564959
98.564807

8 ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ ทต.ลวงเหนือ 2-9 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้าน จ านวน 8 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2-9 ต าบล ลวง
เหนือ เทศบาลต าบล ลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

       1,268,600.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด

18.915812 99.134959



รายการ
E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N

9 ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด ทต.ดอยสะเก็ด 3,4,8 บ้านเชิงดอย,บ้าน
ป่าคา,
บ้านลวงใต้

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV บ้าน เชิงดอย,ลวงใต้,ป่าคา
 หมู่ท่ี 3,4,8 ต าบล เชิงดอย 
เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

         999,900.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ  มีความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า
 4,915,200 pixel และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด ข้อ 8 จ านวน 9 จุด

9   53,000.00      477,000.00 18.52183
18.52237
18.52102
18.51551
18.51547
18.51442
18.51396
18.52069
18.52036

99.07584
99.08113
99.08089
99.08065
99.08057
99.08274
99.07282
99.07343
99.07299

ไม่มีรายละเอียด
โครงการ

10 ดอยสะเก็ด ป่าป้อง ทต.ป่าป้อง 1-8 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้าน ในต าบล
ป่าป้อง หมู่ท่ี 1-8 ต าบลป่าป้อง 
เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

         999,000.00  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ  มีความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า
 4,915,200 pixel และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด ข้อ 8 

 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8

1

 53,000.00

32,000.00 

 424,000.00

32,000.00 

18.4955.22
18.5002.79
18.5113.72
18.5040.14
18.5031.06
18.5112.30

18.5112.51
18.5111.38
18.5010.05

99.0741.25
99.0742.74
99.0745.50
99.0753.10
99.0855.62
99.0834.32

99.0839.03
99.0848.48
99.0816.35

11 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด ทต.ป่าแดด 8 บ้านเกาะกลาง โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านเกาะกลาง 
หมู่ท่ี 8 ต าบลป่าแดด เทศบาล
ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

       1,275,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2 
จ านวน 8 จุด

20   32,000.00      640,000.00 18.74165 98.984821



รายการ
E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N

12 แม่วาง ทุ่งรวงทอง อบต.ทุ่งรวงทอง 1-8 บ้านกลาง,บ้าน
แสนคันธา,บ้านไร่
หลวง,บ้านกู่
ลายมือ,บ้านสารภี
,บ้านเตาไห,บ้าน
ดงแม่อาว,บ้าน
ดอนปิน

โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านกลาง,บ้าน
แสนคันธา,บ้านไร่หลวง,บ้านกู่
ลายมือ,บ้านสารภี,บ้านเตาไห,
บ้านดงแม่อาว,บ้านดอนปิน หมู่ท่ี
 1-8 ต าบลทุ่งรวงทอง ทต.ทุ่งรวง
ทอง อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่

         910,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 1 
จ านวน 8 จุด

8   23,000.00      184,000.00 18.342561
18.344974
18.341785
18.334788
18.334593
18.331475
18.331407
18.345877

98.502107
98.495203
98.492696
98.494595
98.502986
98.501098
98.504174
98.501192

เอกสารไม่ตรงตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด

13 แม่วาง ทุ่งป๊ี อบต.ทุ่งป๊ี 6,7,3,9,5 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านเด่นนาทราย,
แพะประทาน,พันตน,ริมวาง
,ทุ่งป๊ี,ทุ่งป่าคาเหนือ,ทุ่งป่าคาใต้ 
หมู่ท่ี 6,7,3,9,5, ต าบลทุ่งป๊ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งป้ี 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

       1,048,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 1 
จ านวน 8 จุด

8   23,000.00      184,000.00 18.58882 98.799523 ไม่มีรายละเอียด
โครงการ

14 สันทราย แม่แฝกใหม่ ทต.เจดีย์แม่ครัว 1-14 บ้านแม่แฝก, 
บ้านสบแฝก, 

บ้านเจดีย์แม่ครัว,
บ้านขัวมุง,

 บ้านห้วยบง,
บ้านแพะเจดีย์,
บ้านวังขุมเงิน,

 บ้านแพะห้วยบง,
บ้านกลางพัฒนา,

 บ้านแพะแม่
แฝกใหม่,

บ้านเจดีย์พัฒนา,
บ้านป่าป๋อ,

บ้านพระธาตุเจดีย์
,บ้านเจดีย์เจริญ

โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้าน ทุกหมู่บ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลแม่แฝกใหม่ หมู่ท่ี 
1-14 ต าบลแม่แฝกใหม่ เทศบาล
ต าบล เจดีย์แม่ครัว อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

       4,000,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

32   32,000.00    1,152,000.00 18.996836 98.977034 เอกสารไม่ตรงตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด



รายการ
E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N

15 สันป่าตอง บ้านกลาง ทต.บ้านกลาง 2 หนองแท่น โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านทุ่งเส้ียว 
บ้านหนองแท่น บ้านต้นกอก 
หมู่ท่ี 3 , 2 , 4 ต าบลบ้านกลาง 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

         990,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2 
จ านวน 6 จุด

16   32,000.00      512,000.00 18.575326 98.879027

16 สารภี หนองแฝก ทต.หนองแฝก 5,6,9 บ้านหนองแฝก ,
กู่แดง , สันป่าสัก

โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านหนองแฝก ,
กู่แดง , สันป่าสัก หมู่ท่ี 5,6,9 
ต าบล หนองแฝก เทศบาลต าบล 
หนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

         907,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

10   32,000.00      320,000.00 18.694098 99.020913

17 สารภี ยางเน้ิง ทต.ยางเน้ิง 1 บ้านกู่เสือ โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านกู่เสือ หมู่ท่ี 1
  
ต าบลยางเน้ิง ทต.ยางเน้ิง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

       1,067,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

9   32,000.00      288,000.00 18.43.13.51
18.43.13.35
18.43.3.97
18.43.15.91
18.43.18.09
18.43.23.82
18.43.24.99
18.43.19.22
18.43.15.05

99.1.22.04
99.1.22.44
99.0.52.70
99.1.22.09
99.1.22.34
99.1.24.98
99.1.33.00
99.1.35.65
99.1.35.96

ไม่มีรายละเอียด
โครงการ

18 สารภี ยางเน้ิง ทต.ยางเน้ิง 2 บ้านเวฬุวัน ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV บ้านเวฬุวัน หมู่ท่ี 2
ต าบลยางเน้ิง เทศบาลต าบลยาง
เน้ิง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

       1,089,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel และ
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด-ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00 18.424336 99.14781 ไม่มีรายละเอียด
โครงการ



รายการ
E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N

19 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 2 บ้านฟ่อน โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านฟ่อน หมู่ท่ี 2
 ต าบลหนองควาย ทต.หนอง
ควาย อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่

         800,000.00 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00 18.730641 
18.733054 
18.729525 
18.735477 
18.728712 
18.729917 
18.731855 
18.729184

98.906175 
98.905188 
98.908271 
98.903576 
98.905207 
98.907373 
98.906209 
98.907809

20 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 3 บ้านไร่กองขิง 
(สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบล
หนองควาย)

โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดCCTV บ้านไร่กองขิง 
บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาล
ต าบลหนองควาย หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองควาย ทต.หนองควาย
 อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

       1,000,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

12   32,000.00      384,000.00 18.720716 
18.720716 
18.720819 
18.722844 
18.722844 
18.721157 
18.721157 
18.722632 
18.722632 
18.721927 
18.722276 
18.722549

98.919399 
98.919399 
98.919277 
98.919025 
98.919025 
98.918591 
98.918591 
98.919012 
98.919012 
98.919211 
98.919228 
98.919163

21 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 12 บ้านตองกายเหนือ โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านตองกาย
เหนือ หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองควาย
 ทต.หนองควาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

         800,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00  18.737837  
18.738467  
18.739082  
18.739073  
18.738796  
18.740662 
18.739949 
18.739016 

98.930650  
98.930029  
98.930355  
98.931025  
98.929520  
98.931338  
98.929351 
98.923932



รายการ
E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N

22 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 1 บ้านตองกาย โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านตองกาย 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองควาย ทต.
หนองควาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

         800,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00 18.735031 
18.735692 
18.737389 
18.737439 
18.737912 
18.738989 
18.738953 
18.734666 

98.929055 
98.930584 
98.931577 
98.931604 
98.925381 
98.923889 
98.925821 
98.923675

23 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 6 บ้านร้อยจันทร์ โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านร้อยจันทร์ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองควาย 
ทต.หนองควาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

         800,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00 18.721589  
18.721563  
18.722046  
18.721482 
18.719981 
18.720552  
18.721208  
18.727583

98.932808  
98.933797  
98.930989  
98.931032  
98.932671  
98.932529  
98.933309  
98.909292

24 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 3 บ้านไร่กองขิง โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านไร่กองขิง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองควาย ทต.
หนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่

       1,600,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

16   32,000.00      512,000.00 18.726757  
18.726039 
18.725810 
18.724954  
18.724527  
18.725254  
18.726293  
18.727560  
18.718661  
18.717897  
18.717897  
18.719775  
18.717451  
18.716851  
18.716740  
18.716926

98.912478 
98.912207 
98.912378 
98.912670 
98.911962 
98.910498 
98.909995 
98.909309 
98.918686 
98.918934 
98.918934 
98.919178 
98.918868 
98.920203 
98.920033 
98.918640



รายการ
E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N

25 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 11 บ้านสันป่าสัก โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านสันป่าสัก 
หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองควาย 
ทต.หนองควาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

         800,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00 18.714762  
18.71463  
18.714629  
18.713110 
18.713188  
18.714602  
18.714769  
18.713065

98.936439  
98.937327  
98.936151  
98.938626  
98.938500  
98.937502  
98.936151  
98.938746

26 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 7 บ้านเหมืองกุง โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านเหมืองกุง 
หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองควาย 
ทต.หนองควาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

         800,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00 18.732838  
18.732595  
18.732563  
18.727219  
18.726382  
18.726034  
18.723684  
18.723667

98.949014  
98.952119  
98.952114  
98.947140  
98.947805  
98.947580  
98.945512  
98.945453

27 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 5 บ้านหนองควาย โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านหนองควาย 
หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองควาย ทต.
หนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่

       1,000,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00 18.733876 
18.730851 
18.727187 
18.725398 
18.725027 
18.725797 
18.725749 
18.726422

98.922315 
98.919569 
98.922770 
98.921864 
98.923440 
98.925925 
98.925925 
98.916652



รายการ
E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

จ านวน 
(ตัว)

บัญชีโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
ราคา/
หน่วย

จ านวนเงิน
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท. หมู่ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน โครงการ

 จุดพิกัด 

N

28 หางดง หนองควาย ทต.หนองควาย 10 บ้านนาบุก โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านนาบุก 
หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองควาย 
ทต.หนองควาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

         800,000.00 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920 × 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  pixel 
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ข้อ 2

8   32,000.00      256,000.00 18.714061  
18.713575  
18.714351 
18.714708  
18.713518  
18.713311  
18.714080  
18.714413

98.926012  
98.927505  
98.927970 
98.932284  
98.929400  
98.930191  
98.930503  
98.930417

27,058,374.29    

สรุป จ านวนโครงการ ท้ังหมด  28 โครงการ 13 แห่ง

รวมวงเงินท้ังโครงการ (บาท)


