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(ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจาปี พ.ศ. 2560
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น
อย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ราคา 33,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 ราคา 48,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถทาการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่
น้อยกว่า 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 ราคา 96,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถทาการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่
น้อยกว่า 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Detection ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 ราคา 50,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้ อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.04
LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 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 สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 ราคา 49,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 12 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.08 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 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 สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ราคา 58,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้ อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.04
LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ราคา 55,000
บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 12 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อย
กว่า 2,560 x 1,920 pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.08 LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
9. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 24,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่ อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
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10. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 64,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้ อ งมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 9,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
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12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
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ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
1. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนดไว้ ตามนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องจัดหาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายเท่านั้น
2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีเหตุผลความจาเป็นที่จะจั ดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ใช่ ชนิดเครือข่าย เช่น ใน
กรณีหน่วยงานมีความจาเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือเพื่อทดแทน
เฉพาะบางจุดทีช่ ารุดใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพื้นที่ปิดเฉพาะที่ไม่ใช่บริเวณพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ตาม
นโยบายของรั ฐ บาลให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการเชื่ อ มโยงระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ต้ อ งมี ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้
3. หน่วยงานที่จัดหากล้องโทรทั ศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อดาเนินการติดตั้งแล้ว
เสร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป
4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดหา ต้องทาการเทียบเวลาโดยอัตโนมัติกับระบบเทียบเวลามาตรฐาน (NTP
Server) ที่ได้เทียบเวลากับอุปกรณ์เทียบเวลามาตรฐาน Stratum 1 ที่ให้บริการภายในประเทศไทย ได้แก่
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (time1.nimt.or.th) กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ (time.navy.mi.th) และศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (clock.nectec.or.th)
5. การบัน ทึกภาพกล้ องโทรทัศน์วงจรปิดต้องบันทึกภาพที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel ที่มี frame rate ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที (frame per second)
และต้องมีระยะเวลาบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา
1. ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดควรพิจารณาจุดติดตั้งไม่ให้ซ้าซ้อนกับจุดติดตั้งของหน่วยงานภาครัฐอื่น
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สายสื่อสัญญาณต่าง ๆ
หรือ เสาติดตั้งกล้อง เป็นต้น
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่า (Minimum Requirement) ภายในราคา
ที่กาหนด ในการจัดซื้อควรกาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ
5. ควรพิจารณากาหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของอุปกรณ์ที่จัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
เช่น ค่า F-stop ค่า IRE หรือสามารถปรับภาพให้มีความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นต้น
6. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างเช่น มอก., International Organization for Standardization (ISO) เป็นต้น
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7. ควรพิ จ ารณาจั ด หาอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จากผู้ ผ ลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การหรื อ
บริ ห ารงานที่ มี คุณ ภาพ ตั ว อย่ า งเช่ น มอก., International Organization for Standardization (ISO)
เป็นต้น
8. ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ คานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
เช่น การลดหรื อเลิ กใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Reduction/Elimination of Environmentally
Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบ
เพื่อง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่หมดอายุ (Design for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product
Longevity/Life Cycle Extension), การอนุรักษ์พลั งงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการ
ซาก (End of Life Management), สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้ อมขององค์กร (Corporate Performance)
หรือ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น
9. ควรพิ จ ารณาจั ด หาอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานด้ า นการป้ อ งกั น การรบกวนของคลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ จ ะไปรบกวนอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า อื่ น ๆ ตั ว อย่ า งเช่ น มอก., Federal Communications
Commission (FCC) เป็นต้น
10. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้ รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น
มอก., Underwriters' Laboratories Inc. (UL), Conformite Europeene (CE), Canadian Standards
Association (CSA) เป็นต้น
11. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.onvif.org
12. การนาเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน ข้อปิิบัติเพิ่มเติม และข้อแนะนาประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ ในการ
จัดหา ให้พิจารณาจัดทารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมได้อย่าง
น้อย 3 ผลิตภัณฑ์
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หมายเหตุ ลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
ประเภทของกล้องวงจรปิด

ลักษณะการใช้งาน

1. กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 1. ตรวจจั บ ความเคลื่ อ นไหวทั่ ว ไป ของบุ ค คล
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
ภายในอาคาร
2. รักษาความปลอดภัยของสานักงาน
3. ตรวจสอบรายละเอี ยดของ วัตถุ หรือ ลั ก ษณะ
ทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สี ผิ ว รู ปร่าง
เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น
2. กล้องโทรทัศน์ว งจรปิ ดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 1. ตรวจจั บ ความเคลื่ อ นไหวทั่ ว ไป ของบุ ค คล
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
ยานพาหนะ ภายนอกอาคารและในพื้นที่ที่มีแสง
สว่างน้อย
2. รักษาความปลอดภัยของสานักงาน
3. ตรวจสอบรายละเอี ยดของ วัตถุ หรือ ลั ก ษณะ
ทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สี ผิ ว รู ปร่าง
เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น
4. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มี
ฝุ่นและกันฝนกันน้า ได้ตามมาตรฐาน IP66
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 1. ตรวจจับความเคลื่ อนไหวในพื้นที่บริเวณกว้าง
แบบที่ 1
และในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 2. ตรวจจั บ ภาพโดยสามารถปรั บ มุ ม มอง หรื อ
แบบที่ 2
ขยายภาพได้ตามความต้องการ
3. ตรวจติดตามเคลื่อนไหวบุคคลหรือยานพาหนะ
ต้องสงสัย
4. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มี
ฝุ่นและกันฝนกันน้า ได้ตามมาตรฐาน IP66
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2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
ประเภทของกล้องวงจรปิด

ลักษณะการใช้งาน

5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอี ย ดของ วั ตถุ หรือ ลั ก ษณะทาง
คงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สี ผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
สวมใส่ เป็นต้น
คงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจานวนบุคคล
5. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต
พื้นที่ต้องห้าม
6. ตรวจจับภาพอื่นๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง
7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง 1. ตรวจสอบรายละเอี ย ดของ วั ตถุ หรือ ลั ก ษณะทาง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สี ผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่
8. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
สวมใส่ เป็นต้น
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บใบหน้ า บุ ค คล กั บ ภาพ
ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจานวนบุคคล
5. ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ
6. ตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ
7. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต
พื้นที่ต้องห้าม
8. ตรวจจับภาพอื่นๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง
9. สามารถติดตั้งใช้งานพื้นที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุ่น
และกันฝนกันน้า ได้ตามมาตรฐาน IP66
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แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ภาพรวมโครงการ
ชื่อโครงการ
ปีงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ติดตั้ง
วัตถุประสงค์

 ความปลอดภัย จานวน ……….. ชุด
 การจราจร จานวน ……….. ชุด
 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจานวน ……….. ชุด
 อื่นๆ …………………………………………………จานวน ……….. ชุด

องค์ประกอบระบบ
1. จุดติดตั้ง (Site) จานวน …………………. จุด
2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 IP จานวน ……… ชุด  Analog จานวน ……… ชุด อื่นๆ ………………………. จานวน …….. ชุด
3. ชุดหุ้มกล้องสาหรับภายนอกอาคาร จานวน ……… ชุด
4. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จานวน ……… ชุด รองรับภาพจากชุดกล้องฯ จานวน ……….. ชุด
ผู้รับผิดชอบการจัดทาข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………..
โทรศัพท์………………………………..โทรสาร…………………………..
มือถือ……………………………………email……………………………..
รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
1. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
1.1. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทกล้อง
ชุดกล้อง IP จานวน …………. ชุด ชุด Analog จานวน ………… ชุด
ความละเอียดของภาพ
 SD ไม่น้อยกว่า 4CIF
 ไม่น้อยกว่า 540 TVL
 HD ไม่น้อยกว่า 720p
 อื่นๆ …………………
 อื่นๆ …………………
ระบบการบีบอัดภาพ
 H.264  MJPEG  MPEG-4
1.2. มาตรฐานชุดกล้อง/ชุดหุ้มกล้องสาหรับภายนอกอาคาร
ไม่น้อยกว่า Weather Proof IP66
อื่นๆ.......………………………………………………….
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1.3. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล
ระยะเวลาในการเก็บภาพ

 ไม่น้อยกว่า 30 วัน
 อื่นๆ …………………………
ความละเอียดของการบันทึกภาพ
 SD ……… CIF  HD …………. P  อื่นๆ …………..
อัตราความเร็วการบันทึก
 SD ไม่น้อยกว่า 25 เฟรมต่อวินาที
 HD ไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที
 อื่นๆ …………………
1.4. ระยะเวลารับประกัน ……………….. ปี ภายหลังการตรวจรับ  อื่นๆ …………………………
1.5. รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK  รองรับ  ไม่รองรับ
1.6. รายละเอียดตาแหน่งกล้องทั้งหมด
เลขที่ จุดติดตั้ง ประเภทจุด
ตาแหน่งติดตั้งกล้อง
จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง
(1-6)*
ติดตัง้
Latitude Longitude
Latitude
Longitude
(1-5)*

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามตารางข้างล่าง กรณีนอกเหนือรายละเอียดตามตารางกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
จุดติดตั้ง
ประเภทจุดติดตั้ง
1. เขตชุมชน/พื้นที่สาธารณะ
1. ภาพรวมพื้นที่
2. สถานีขนส่ง
2. ทางเข้า-ออก
3. หน่วยงานราชการ
3. ที่จอดรถ
4. ถนน/สี่แยกจราจร
4. จุดรับ-ส่งสินค้า
5. Nature observation (ประตูน้า)
5. พื้นที่เฝ้าระวัง
6. นิคมอุตสาหกรรม

