
ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ลำาดับที่ รายการ ลำาดับที่ รายการ ลำำดับที่ รำยกำร

สำำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป

1 17,000

1 23,000 2 27,000

2 41,000 3 35,000 1 23,000

3 52,000 4 50,000

4 76,000 5 72,000

ประกาศ ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560

ราคา (บาท) ราคา (บาท) รำคำ (บำท)

- ไม่ระบุ -

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed Network 
Camera) แบบที่ 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร (Indoor IP Fixed 
Camera) แบบที่ 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed Network 
Camera) แบบที่ 2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบมุมมองคงที่สำาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร (Indoor Fixed 
Network Camera) แบบที่ 2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed Network 
Camera) แบบที่ 3

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงท่ีสำำหรับติดตั้งภำยใน
อำคำร สำำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภัยทั่วไป

เปลี่ยน -มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.1 
LUX สำาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.01 LUX... เป็น -มีความไวแสงน้อยสุด 
ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำาหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX…
(ตัดออก) -มีข้อต่อเลนส์แบบ C-Mount หรือ CS-
Mount ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
(เพิ่ม) -สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, 
"NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X 
ได้เป็นอย่างน้อย
(เพิ่ม) -ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) 
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร (Indoor PTZ 
Network Camera) แบบที่ 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor PTZ Network 
Camera) แบบที่ 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร (Indoor PTZ 
Network Camera) แบบที่ 2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor PTZ Network 
Camera) แบบที่ 2



รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ลำาดับที่ รายการ ลำาดับที่ รายการ ลำำดับที่ รำยกำร

ประกาศ ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560

ราคา (บาท) ราคา (บาท) รำคำ (บำท)

5 36,000 6 22,000

6 52,000 7 35,000

7 22,000

8 43,000 2 33,000

8 55,000 9 54,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor 
Fixed Network Camera) แบบ
ที่ 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบที่ 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor 
Fixed Network Camera) แบบ
ที่ 2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบที่ 2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบอินฟราเรดสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor IP 
Infrarad Camera) แบบที่ 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบที่ 3

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงท่ีสำำหรับติดตั้ง
ภำยนอกอำคำร สำำหรับใช้ในงำน
รักษำควำมปลอดภัยท่ัวไป

เปลี่ยน -มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 
LUX สำาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.03 LUX... เป็น -มีความไวแสงน้อยสุด 
ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำาหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX…
(ตัดออก) -มีข้อต่อเลนส์แบบ C-Mount หรือ CS-
Mount ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
(เพิ่ม) -ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ัง
อุปกรณ์เพิ่มเติมสำาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้
มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำางานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 ำC ถึง 50 ำC 
เป็นอย่างน้อย
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP 
หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็น
อย่างน้อย
-ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Netword Camera) แบบท่ี 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Netword Camera) แบบท่ี 1



รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ลำาดับที่ รายการ ลำาดับที่ รายการ ลำำดับที่ รำยกำร

ประกาศ ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560

ราคา (บาท) ราคา (บาท) รำคำ (บำท)

9 91,000 10 88,000

3 48,000

4 96,000

สำำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยและวิเครำะห์ภำพ

5 50,000

6 49,000

7 58,000

8 55,000

อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี 
แบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Netword Camera) แบบท่ี 2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Netword Camera) แบบท่ี 2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบปรับมุมมอง แบบท่ี 1 สำำหรับใช้
ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบปรับมุมมอง แบบท่ี 2 สำำหรับใช้
ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป

- ไม่ระบุ -

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงท่ีสำำหรับติดตั้งภำยใน
อำคำร แบบที่ 1 สำำหรับใช้ในงำน
รักษำควำมปลอดภัยและวิเครำะห์
ภำพ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงท่ีสำำหรับติดตั้งภำยใน
อำคำร แบบที่ 2 สำำหรับใช้ในงำน
รักษำควำมปลอดภัยและวิเครำะห์
ภำพ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงท่ีสำำหรับติดตั้ง
ภำยนอกอำคำร แบบที่ 1 สำำหรับใช้
ในงำนรักษำควำมปลอดภัยและ
วิเครำะห์ภำพ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงท่ีสำำหรับติดตั้ง
ภำยนอกอำคำร แบบที่ 2 สำำหรับใช้
ในงำนรักษำควำมปลอดภัยและ
วิเครำะห์ภำพ

- ไม่ระบุ -



รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ลำาดับที่ รายการ ลำาดับที่ รายการ ลำำดับที่ รำยกำร

ประกาศ ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560

ราคา (บาท) ราคา (บาท) รำคำ (บำท)

10 24,000 11 24,000 9 24,000

11 79,000 12 74,000 10 64,000

12 9,100 13 9,400 11 9,500

12 17,000

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง

อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง

เปลี่ยน -..."NTP หรือ SNTP", TCP/IP ได้... เป็น 
-..."NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้...
(ตัดออก) -สามารถติดต้ังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Disk) จำานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
เปลี่ยน -..."ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 
4TB    เป็น -..."ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 8TB
(เพิ่ม) 
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 
Interface Forum)
-ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming Interface (API) ในรูป
แบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(NVR-Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
16 ช่อง

อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย 
(Network Video Recorder) แบบ 
16 ช่อง

เปลี่ยน -..."NTP หรือ SNTP", TCP/IP ได้... เป็น 
-..."NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้...
(ตัดออก) -สามารถติดต้ังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Disk) จำานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
เปลี่ยน -..."ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 
8TB    เป็น -..."ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 16TB
(เพิ่ม) 
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 
Interface Forum)
-ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming Interface (API) ในรูป
แบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ไม่ระบุ - อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ แบบ PoE

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 
ช่อง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ แบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนำด 8 ช่อง

(เพิ่ม) 
-มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
-รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac 
Address

อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ แบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนำด 16 ช่อง



รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ลำาดับที่ รายการ ลำาดับที่ รายการ ลำำดับที่ รำยกำร

ประกาศ ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560

ราคา (บาท) ราคา (บาท) รำคำ (บำท)

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม

ข้อ 1 เปล่ียน ...กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนดไว้ สามารถจัดหาได้ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจำาเป็นเท่าน้ัน 
เช่น ในกรณีท่ีหน่วยงานมีความจำาเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือเพื่อทดแทน
เฉพาะบางจุดท่ีชำารุดใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพื้นท่ีปิดเฉพาะท่ีไม่ใช่บริเวณพื้นท่ีสาธารณะ เป็นต้น  
เป็น ...กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนดไว้ ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องจัดหาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายเท่าน้ัน

ข้อ 2 เปลี่ยน …ในกรณีท่ีหน่วยงานมีการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) จะต้องได้
รับ Software Development Kit (SDK) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสว่นกลางแบบบูรณาการในอนาคตได้  
เป็น ...ในกรณีท่ีหน่วยงานใดมีเหตุผลความจำาเป็นท่ีจะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีไม่ใช่ชนิดเครือข่าย เช่น ในกรณี
หน่วยงานมีความจำาเป็นต้องจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือเพื่อทดแทนเฉพาะบางจุดท่ี
ชำารุดใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพื้นท่ีปิดเฉพาะท่ีไม่ใช่บริเวณพื้นท่ีสาธารณะ เป็นต้น ตามนโยบายของรัฐบาลให้
เกิดการบูรณาการการเช่ือมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องมีระบบท่ีพร้อมให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว
สามารถเช่ือต่อกับระบบเครือข่ายได้

ข้อ 4 เปลี่ยน …(time.navy.mi.th) และศูนย์เทคโนโลยี...
เป็น …(time.navy.mi.th) หรือศูนย์เทคโนโลยี...

(เพิ่ม) ข้อ 5 การบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องบันทึกภาพท่ีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel ท่ีมี frame rate ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที (frame per second) และต้องมีระยะ
เวลาบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 30 วัน

(เพิ่ม) ข้อ 6 การบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีต้องการนำาภาพไปวิเคราะห์เฉพาะงาน หน่วยงานควรพิจารณากำาหนด
คุณลักษณะเพิ่มเติมของกล้องโ?รทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ให้เหมาะสม เช่น พื้นท่ีหน่วยจัด
เก็บข้อมูลของอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ค่าความละเอียดของภาพ ค่าคุณภาพของวีดีโอ ค่า frame rate 
เป็นต้น

(เพิ่ม) ข้อ 7 หน่วยงานท่ีมีความประสงค์จะจัดหาระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรคำานึงถึงค่าความแม่นยำาในการตรวจจับวัตถุหรือบุคคล ความถูกต้องในการอ่านหรือการรู้
จำาภาษาไทย ระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูล ระบบการแจ้งเตือน การติดตั้งท่ีต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดต้ังและ
ออกแบบ หรือกำาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท่ีสำานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(สมแ.) กำาหนด (ถ้ามี)
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