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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าป ีพ.ศ. 2558  
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2558  
 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor IP Fixed 
Camera) แบบที่ 1 ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.8 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.3 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต ่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้ 
- มีช่องส่าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ่าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card  
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed 
Network Camera) แบบที่ 2 ราคา 41,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
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- สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 

0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า  1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต ่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้ 
- มีช่องส่าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ่าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองส าหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor PTZ Network 
Camera) แบบที่ 1 ราคา 52,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) สามารถท าการ

หมุน (Pan) ได้ 340 องศา แบบต่อเนื่อง การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อย
กว่า 85 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 640x480 pixel หรือไม่น้อยกว่า 307,200 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 1.0 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.3 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า  1/4 นิ้ว 
- มีความยาวโฟกัสต่ าสุดไม่มากกว่า 4.7  มิลลิเมตร 
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- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 
ในช่องเดียวกันได้ 
- มีช่องส่าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ่าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองส าหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor PTZ Network 
Camera) แบบที่ 2 ราคา 76,000 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) สามารถท าการหมุน 

(Pan) ได้ 350 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 85 องศา และ การย่อ
ขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 18 เท่า และ แบบ Digital Zoom ได้ไม่น้อย
กว่า 8 เท่า 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 1.5 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.1 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีความยาวโฟกัสต่ าสุดไม่มากกว่า 4.7  มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ
ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ 

- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบที่ 1 ราคา 36,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.8 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.3 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 
ในช่องเดียวกันได้ 

- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ มเติมส่าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที ได้มาตรฐาน 

IP66 หรือดีกว่า 
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network 
Camera) แบบที่ 2 ราคา 52,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
- มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 

0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 
ในช่องเดียวกันได้ 

- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ มเติมส่าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที ได้มาตรฐาน 

IP66 หรือดีกว่า 
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
 
 



   6 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าป ีพ.ศ. 2558  
ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 

7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบอินฟราเรดส่าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor IP Infrared 
Camera) แบบที  1 ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.3 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0 LUX ส าหรับ

การแสดงภาพอินฟราเรด (Infrared) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้ 

- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ มเติมส่าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที ได้มาตรฐาน 

IP66 หรือดีกว่า 
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network 
Camera) แบบที่ 1 ราคา 55,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) สามารถท าการ

หมุน (Pan) ได้ 340 องศา แบบต่อเนื่อง การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อย
กว่า 85 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 640x480 pixel หรือไม่น้อยกว่า 307,200 pixel 
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- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 1.0 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.3 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/4 นิ้ว 
- มีความยาวโฟกัสต่ าสุดไม่มากกว่า 4.7  มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 
ในช่องเดียวกันได้ 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ มเติมส่าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที ได้มาตรฐาน 

IP66 หรือดีกว่า 
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 

9. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Network Camera) แบบที่ 2 ราคา 91,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบปรับมุมมอง (PTZ Network Camera) สามารถท าการ

หมุน (Pan) ได้ 350 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 85 องศา 
และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 18 เท่า และ แบบ Digital 
Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 8 เท่า 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 1.5 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.1 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
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- มีความยาวโฟกัสต่ าสุดไม่มากกว่า 4.7  มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 
ในช่องเดียวกันได้ 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ มเติมส่าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที ได้มาตรฐาน 

IP66 หรือดีกว่า 
- ไดร้ับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
10. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 24,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอปุกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อย 2 หน่วย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB   
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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11. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 79,000 
บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีผ่ลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อย 4 หน่วย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB   
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 9,100 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  (Power over Ethernet) 
ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
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ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม 
1. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอ่ืน ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดไว้ 
สามารถจัดหาได้ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น เช่น ในกรณีหน่วยงานมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือเพ่ิมเติมจากระบบเดิม หรือเพ่ือทดแทนเฉพาะบางจุดที่ช ารุดใช้งาน
ไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพ้ืนที่ปิดเฉพาะที่ไม่ใช่บริเวณพ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น 

2.  ในกรณีที่หน่วยงานมีการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) 
จะต้องได้รับ Software Development Kit (SDK) เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดส่วนกลางแบบบูรณาการในอนาคตได้ 

3. หน่วยงานที่จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป 

4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดหา ต้องท าการเทียบเวลาโดยอัตโนมัติกับระบบเทียบเวลามาตรฐาน 
(NTP Server) ที่ได้เทียบเวลากับอุปกรณ์เทียบเวลามาตรฐาน Stratum 1 ที่ให้บริการ
ภายในประเทศไทย ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (time1.nimt.or.th) กรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ (time.navy.mi.th) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(clock.nectec.ot.th) 

 
 
ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา 
1. ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดควรพิจารณาจุดติดตั้งไม่ให้ซ้ าซ้อนกับจุดติดตั้งของหน่วยงานภาครัฐอื่น 
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น สายสื่อสัญญาณต่าง ๆ  

หรือ เสาติดตั้งกล้อง เป็นต้น 
4. คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า (Minimum Requirement) ภายใน

ราคาที่ก าหนด 
5. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างเช่น มอก., International Organization for Standardization (ISO) เป็นต้น 
6. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ

บริหารงานที่มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น มอก., International Organization for Standardization (ISO) 
เป็นต้น 
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7. ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 
เ ช่ น  ก า ร ล ด ห รื อ เ ลิ ก ใ ช้ วั ส ดุ ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Reduction/Elimination of 
Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Material 
Selection), การออกแบบเพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design for End of Life), การ
ยืดอายุการใช้งาน (Product Longevity/Life Cycle Extension), การอนุรักษ์พลังงาน (Energy 
Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้าน สิ่งแวดล้อมของ
องค์กร (Corporate Performance) หรือ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น 

8. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับมาตรฐานด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น มอก., Federal Communications 
Commission (FCC) เป็นต้น 

9. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น 
มอก., Underwriters' Laboratories Inc. (UL), Conformite Europeene (CE), Canadian 
Standards Association (CSA) เป็นต้น 

10. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.Onvif.org 
11. การน าเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐาน ข้อปฏิบัติเพ่ิมเติม และข้อแนะน าประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ในการ

จัดหา ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมได้
อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 






