
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 

-------------------------------------------- 

ด้วยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดส้อบถามรายละเอียดการจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด  แตกต่างจากคุณลักษณะพ้ืนฐาน             
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจ าปี 2558 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารก าหนด                 
(ณ วันที่ 25 ส.ค. 2558) ได ้หรือไม่ 

ขอเรียนว่า การก าหนดคุณลักษณะของกล้องวงจรปิด (CCTV) จะต้อง มีคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานตาม 
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจ าปี 2558 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารเทศและ      
การสื่อสารก าหนด (ณ วันที่ 25 ส.ค. 2558) หรือ ไม่ต่ ากว่านี้ แต่ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์
สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมได้อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 11. ของข้อแนะน าประกอบการ
พิจารณา ด้วย  
 
 

********************************* 
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เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2558  

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2558  

 

1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงทีส่ําหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor IP Fixed 

Camera) แบบที่ 1 ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 921,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.8 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.3 

LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) ใน

ชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card  

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

2. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงทีส่ําหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed 

Network Camera) แบบที่ 2 ราคา 41,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
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- สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 

0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา  1/3 นิ้ว 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง  

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet)

ในชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

3. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสําหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor PTZ Network 

Camera) แบบที่ 1 ราคา 52,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) สามารถทําการ

หมุน (Pan) ได 340 องศา แบบตอเนื่อง การกมเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ไดไมนอย

กวา 85 องศา และ การยอขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ไดไมนอยกวา 12 เทา 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 640x480 pixel หรือไมนอยกวา 307,200 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 1.0 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.3 

LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา  1/4 นิ้ว 

- มีความยาวโฟกัสต่ําสุดไมมากกวา 4.7  มิลลิเมตร 
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- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 

ในชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

4. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสําหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor PTZ Network 

Camera) แบบที่ 2 ราคา 76,000 บาท 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) สามารถทําการหมุน 

(Pan) ได 350 องศา การกมเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ไดไมนอยกวา 85 องศา และ การยอ

ขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ไดไมนอยกวา 18 เทา และ แบบ Digital Zoom ไดไมนอย

กวา 8 เทา 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 921,600 pixel  

- ม ีframe rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 1.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.1 

LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

- มีความยาวโฟกัสต่ําสุดไมมากกวา 4.7  มิลลิเมตร  

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และสามารถ

ทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) ในชอง

เดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

5. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 

Network Camera) แบบที่ 1 ราคา 36,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 921,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.8 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.3 

LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 

ในชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน 

IP66 หรือดีกวา 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 



   5 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2558  

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

6. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network 

Camera) แบบที่ 2 ราคา 52,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 

- มีความไวแสงนอยที่สุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 

0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 

ในชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน 

IP66 หรือดีกวา 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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7. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบอินฟราเรดสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor IP Infrared 

Camera) แบบที่ 1 ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 921,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.3 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0 LUX สําหรับ

การแสดงภาพอินฟราเรด (Infrared) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) ใน

ชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน 

IP66 หรือดีกวา 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

8. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network 

Camera) แบบที่ 1 ราคา 55,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) สามารถทําการ

หมุน (Pan) ได 340 องศา แบบตอเนื่อง การกมเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ไดไมนอย

กวา 85 องศา และ การยอขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ไดไมนอยกวา 12 เทา 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 640x480 pixel หรือไมนอยกวา 307,200 pixel 
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- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 1.0 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.3 

LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/4 นิ้ว 

- มีความยาวโฟกัสต่ําสุดไมมากกวา 4.7  มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 

ในชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน 

IP66 หรือดีกวา 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

9. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 

Network Camera) แบบที่ 2 ราคา 91,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) สามารถทําการ

หมุน (Pan) ได 350 องศา การกมเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ไดไมนอยกวา 85 องศา 

และ การยอขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ไดไมนอยกวา 18 เทา และ แบบ Digital 

Zoom ไดไมนอยกวา 8 เทา 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 921,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 1.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.1 

LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
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- มีความยาวโฟกัสต่ําสุดไมมากกวา 4.7  มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 

ในชองเดียวกันได 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน 

IP66 หรือดีกวา 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

10. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 24,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอปุกรณทีผ่ลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง 

- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 

1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเปนอยางนอย 

- สามารถติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวนไมนอย 2 หนวย  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 4 TB   

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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11. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง ราคา 79,000 

บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณทีผ่ลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง 

- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 

1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเปนอยางนอย 

- สามารถติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวนไมนอย 4 หนวย  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB   

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

12. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง ราคา 9,100 บาท 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 

ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  

- มสีัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
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ขอปฏิบัติเพิ่มเติม 

1. ในกรณีที่หนวยงานใดมีความประสงคจะจัดหากลองโทรทัศนวงจรปดชนิดอื่น ซึ่งไมไดอยูในเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดไว 

สามารถจัดหาไดในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเทานั้น เชน ในกรณีหนวยงานมีความจําเปนตอง

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อเพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือเพื่อทดแทนเฉพาะบางจุดที่ชํารุดใชงาน

ไมได หรือใชในบริเวณพ้ืนที่ปดเฉพาะที่ไมใชบริเวณพื้นที่สาธารณะ เปนตน 

2.  ในกรณีท่ีหนวยงานมีการจัดหาอุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder) 

จะตองไดรับ Software Development Kit (SDK) เพื่อรองรับการเชื่อมตอกับระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดสวนกลางแบบบูรณาการในอนาคตได 

3. หนวยงานที่จัดหากลองโทรทัศนวงจรปด ใหกรอกรายละเอียดลงแบบฟอรมการพิจารณาคุณสมบัติ

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และสงใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชเปน

ขอมูลในการบูรณาการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดตอไป 

 

 

ขอแนะนําประกอบการพิจารณา 

1. ในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดควรพิจารณาจุดติดตั้งไมใหซ้ําซอนกับจุดติดตั้งของหนวยงานภาครัฐอื่น 

2. เกณฑราคากลางนี้เปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (7%) แลว และมีการรับประกันผลิตภัณฑเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 2 ป 

3. เกณฑราคากลางนี้เปนราคาทีไ่มรวมคาติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน สายสื่อสัญญาณตาง ๆ  

หรือ เสาติดตั้งกลอง เปนตน 

4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางนี้เปนคุณลักษณะขั้นต่ํา (Minimum Requirement) ภายใน

ราคาที่กําหนด 

5. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณดังกลาวขางตน จากผูผลิตที่ไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

ตัวอยางเชน มอก., International Organization for Standardization (ISO) เปนตน 

6. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณดังกลาวขางตน จากผูผลิตที่ไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ

บริหารงานที่มีคุณภาพ ตัวอยางเชน มอก., International Organization for Standardization (ISO) 

เปนตน 

7. ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณดังกลาวขางตน ใหคํานึงถึงผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 

เ ช น  ก า ร ล ด ห รื อ เ ลิ ก ใ ช วั ส ดุ ที่ ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( Reduction/Elimination of 

Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Material 

Selection), การออกแบบเพื่องายตอการจัดการซากเครื่องใชที่หมดอายุ (Design for End of Life), การ

ยืดอายุการใชงาน (Product Longevity/Life Cycle Extension), การอนุรักษพลังงาน (Energy 

Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะดาน สิ่งแวดลอมของ

องคกร (Corporate Performance) หรือ บรรจุภัณฑ (Packaging) เปนตน 
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8. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณดังกลาวขางตน ที่ไดรับมาตรฐานดานการปองกันการรบกวนของคลื่น

แมเหล็กไฟฟาที่จะไปรบกวนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ตัวอยางเชน มอก., Federal Communications 

Commission (FCC) เปนตน 

9. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณดังกลาวขางตน ที่ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน ตัวอยางเชน 

มอก., Underwriters' Laboratories Inc. (UL), Conformite Europeene (CE), Canadian 

Standards Association (CSA) เปนตน 

10. การตรวจสอบผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบไดที่เว็บไซต http://www.Onvif.org 

11. การนําเกณฑคุณลักษณะพื้นฐาน ขอปฏิบัติเพิ่มเติม และขอแนะนําประกอบการพิจารณานี้ไปใชในการ

จัดหา ใหพิจารณาจัดทํารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑสามารถเขาแขงขันการเสนอราคาอยางเปนธรรมได

อยางนอย 3 ผลิตภัณฑ 
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