
 

คุณลักษณะพ้ืนฐานของกล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) 
แบ�งเป�น 3 ประเภท ได�แก� 

1. กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camera) 
2. กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด IP แบบโดมมุมมองคงท่ี (Dome IP Fixed Camera) 
3. กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด IP แบบปรับมุมมองได� (IP Pan Tilt Zoom Camera) 

 
รายละเอียดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน 
1. กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camera) 

1.1. เป�นกล�องวงจรป�ดชนิด IP/Network Camera ท่ีติดต้ังด�วยมุมการมองภาพแบบคงท่ี  
1.2. สามารถแสดงภาพได�ท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera)  โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter 

อัตโนมัติในตัวกล�องเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
1.3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว�า 
1.4. มีขนาดตัวรับภาพไม�เล็กกว�า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS  หรือดีกว�า พร�อมเลนส�อยู�ภายใน     

ตัวกล�อง หรือ มีเลนส�แบบต�อภายนอกท่ีเป�นชนิดปรับช�องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได� 
1.5. สามารถต้ังค�าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ ให�แตกต�างกันได� และ

สามารถส�งสัญญาณภาพได�ท่ี 25 FPS หรือดีกว�า 
1.6. มีความละเอียดของกล�องต้ังแต� 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว�า 
1.7. มีความไวแสงน�อยสุด ไม�มากกว�า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม�มากกว�า 0.05 LUX 

สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode)  หรือดีกว�า 
1.8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือให�ภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนสําหรับพ้ืนท่ี

สําคัญ 
1.9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต�างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 
1.10. รองรับการส�งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 
1.11. ส�งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท�า 
1.12. สามารถทํางานผ�านระบบเครือข�ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได� 
1.13. ตัวกล�องได�มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ�เพ่ิมเติมสําหรับหุ�มกล�อง (Housing) ท่ีได�มาตรฐาน IP66 หรือ

ดีกว�า  
1.14. สามารถใช�งานกับกระแสไฟฟlาท่ีจ�ายออกจากอุปกรณ� แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได� 

 
 
 

 
 



 

2. กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด IP แบบโดมมุมมองคงท่ี (Dome IP Fixed Camera) 
2.1. เป�นกล�องวงจรป�ดชนิด IP/Network Camera ท่ีติดต้ังด�วยมุมการมองภาพแบบคงท่ี  
2.2. สามารถแสดงภาพได�ท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera)  โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter 

อัตโนมัติในตัวกล�องเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
2.3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว�า 
2.4. มีขนาดตัวรับภาพไม�เล็กกว�า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS  หรือดีกว�า พร�อมเลนส�อยู�ภายใน     

ตัวกล�อง หรือ มีเลนส�แบบต�อภายนอกท่ีเป�นชนิดปรับช�องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได� 
2.5. สามารถต้ังค�าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ ให�แตกต�างกันได� และ

สามารถส�งสัญญาณภาพได�ท่ี 25 FPS หรือดีกว�า 
2.6. มีความละเอียดของกล�องต้ังแต� 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว�า 
2.7. มีความไวแสงน�อยสุด ไม�มากกว�า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม�มากกว�า 0.05 LUX 

สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode)  หรือดีกว�า 
2.8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือให�ภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนสําหรับพ้ืนท่ี

สําคัญ 
2.9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต�างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 
2.10. รองรับการส�งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 
2.11. ส�งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท�า 
2.12. สามารถทํางานผ�านระบบเครือข�ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได� 
2.13. ตัวกล�องได�มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ�เพ่ิมเติมสําหรับหุ�มกล�อง (Housing) ท่ีได�มาตรฐาน IP66 หรือ

ดีกว�า  
2.14. สามารถใช�งานกับกระแสไฟฟlาท่ีจ�ายออกจากอุปกรณ� แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได� 



 

3. กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด IP แบบปรับมุมมองได� (IP Pan Tilt Zoom Camera) 
3.1. เป�นกล�องวงจรป�ดชนิด IP/Network Camera แบบโดมชนิด PTZ สามารถทําการหมุน (Pan) ได� 360 องศา

แบบต�อเนื่อง การก�มเงย (Tilt) ได�ไม�น�อยกว�า -18 ถึง 90 องศา และ การย�อขยาย (Zoom) แบบ Optical 
Zoom ได�ไม�น�อยกว�า 20 เท�า และ แบบ Digital Zoom ได�ไม�น�อยกว�า 12 เท�า  

3.2. สามารถแสดงภาพได�ท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera)  โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter 
อัตโนมัติในตัวกล�องเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 

3.3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว�า 
3.4. มีขนาดตัวรับภาพไม�เล็กกว�า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS  หรือดีกว�า พร�อมเลนส�อยู�ภายใน      

ตัวกล�อง หรือ มีเลนส�แบบต�อภายนอกท่ีเป�นชนิดปรับช�องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได� 
3.5. สามารถต้ังค�าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ ให�แตกต�างกันได� และ

สามารถส�งสัญญาณภาพได�ท่ี 25 FPS หรือดีกว�า 
3.6. มีความละเอียดต้ังแต� 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว�า 
3.7. มีความไวแสงน�อยสุด ไม�มากกว�า 1 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม�มากกว�า 0.2 LUX สําหรับ

การแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว�า 
3.8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือให�ภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนสําหรับพ้ืนท่ี

สําคัญ 
3.9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต�างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 
3.10. รองรับการส�งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 
3.11. สามารถต้ังค�าตําแหน�งล�วงหน�า (Present Position) ได� 
3.12. ส�งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท�า 
3.13. สามารถทํางานผ�านระบบเครือข�ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได� 
3.14. ตัวกล�องได�มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ�เพ่ิมเติมสําหรับหุ�มกล�อง (Housing) ท่ีได�มาตรฐาน IP66 หรือ

ดีกว�า  
3.15. สามารถใช�งานกับกระแสไฟฟlาท่ีจ�ายออกจากอุปกรณ� แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อปฏิบัติเพ่ิมเติมในการจัดหาระบบหรือกล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) 

๑) ในกรณีท่ีหน�วยงานมีความจําเป�นต�องจัดหากล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) แบบแอนะล็อก (Analog) 
จะต�องดําเนินการแปลงสัญญาณภาพเป�นแบบดิจิตอล (Digital) เพ่ือให�สามารถส�งสัญญาณภาพได�ตามมาตรฐาน Internet 
Protocal (IP)  

๒) ในกรณีท่ีหน�วยงานมีการจัดหาอุปกรณ�บันทึกข�อมูล (Video Recorder) หรือ อุปกรณ�บันทึกข�อมูลผ�าน
ระบบเครือข�าย (Network Video Recorder) หรือ อุปกรณ�บันทึกข�อมูลแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder) จะต�อง
ได�รับ Software Development Kit (SDK) เพ่ือรองรับการเชื่อมต�อกับระบบกล�องวงจรป�ด (CCTV) กลางท่ีจะพัฒนาข้ึน
ในอนาคตได�  

๓) หน�วยงานท่ีจัดหากล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) ให�กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร�มการพิจารณาคุณสมบัติ
กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) ส�งให�กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช�เป�นข�อมูลในการบูรณาการ
ระบบกล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) ต�อไป      

 



 

 

แบบฟอร�มการพิจารณาคุณสมบัติกล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) 

ภาพรวมโครงการ 
ชื่อโครงการ  
ป�งบประมาณ  
ชื่อหน�วยงาน  
สถานท่ีติดต้ัง  
วัตถุประสงค# � ความปลอดภัย  จํานวน ……….. ชุด 

� การจราจร    จํานวน ……….. ชุด 
� การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ จํานวน ……….. ชุด 
� อ่ืนๆ …………………………………………………จํานวน ……….. ชุด 

องค#ประกอบระบบ 
1. จุดติดต้ัง (Site) จํานวน …………………. จุด 
2. ชุดกล5องโทรทัศน#วงจรป7ด      

� IP จํานวน ……… ชุด  � Analog จํานวน ……… ชุด � อ่ืนๆ …………………………. จํานวน ……….. ชุด 
3. ชุดหุ5มกล5องสําหรับภายนอกอาคาร จํานวน ……… ชุด 
4. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จํานวน ……… ชุด รองรับภาพจากชุดกล5องฯ จํานวน ……….. ชุด  
ผู5รับผิดชอบการจัดทําข5อมูล ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………….. 

โทรศัพท#………………………………..โทรสาร………………………….. 
มือถือ……………………………………email…………………………….. 

 

รายละเอียดของระบบกล�องโทรทัศน�วงจรป�ด 

1. คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล5องโทรทัศน#วงจรป7ด 
1.1. ชุดกล5องโทรทัศน#วงจรป7ด 
ประเภทกล5อง ชุดกล5อง IP จํานวน …………. ชุด ชุด Analog จํานวน ………… ชุด 
ความละเอียดของภาพ � SD ไม�น5อยกว�า 4CIF 

� HD ไม�น5อยกว�า 720p 
� อ่ืนๆ ………………… 

� ไม�น5อยกว�า 540 TVL 
� อ่ืนๆ ………………… 

ระบบการบีบอัดภาพ � H.264  � MJPEG    � MPEG-4 
1.2. มาตรฐานชุดกล5อง/ชุดหุ5มกล5องสําหรับภายนอกอาคาร  

� ไม�น5อยกว�า Weather Proof IP66       � อ่ืนๆ ……………………………………………………………. 



 

 

1.3. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล 
ระยะเวลาในการเก็บภาพ � ไม�น5อยกว�า 30 วัน 

� อ่ืนๆ ………………………… 
ความละเอียดของการบันทึกภาพ � SD  ……… CIF  �  HD …………. P � อ่ืนๆ ………….. 
อัตราความเร็วการบันทึก � SD ไม�น5อยกว�า 25 เฟรมต�อวินาที 

� HD ไม�น5อยกว�า 15 เฟรมต�อวินาที 
� อ่ืนๆ ………………… 

1.4. ระยะเวลารับประกัน ………………….. ป�  � ภายหลังการตรวจรับ � อ่ืนๆ ……………………………… 
1.5. รองรับการเชื่อมโยงระบบด5วยการให5ข5อมูล SDK � รองรับ  � ไม�รองรับ 
1.6. รายละเอียดตําแหน�งกล5องท้ังหมด 

เลขท่ี จุดติดต้ัง 
(1-6)* 

ประเภทจุด
ติดต้ัง  
(1-5)* 

ตําแหน�งติดต้ังกล5อง จุดศูนย#กลางมุมมองกล5อง 
Latitude Longitude Latitude Longitude 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามตารางข5างล�าง กรณีนอกเหนือรายละเอียดตามตารางกรุณากรอกข5อมูลเพ่ิมเติม 

จุดติดตั้ง ประเภทจุดตดิตั้ง 
1. เขตชุมชน/พ้ืนท่ีสาธารณะ 
2. สถานีขนส�ง 
3. หน�วยงานราชการ 
4. ถนน/สีแยกจราจร 
5. Nature observation (ประตูนํ้า) 
6. นิคมอุตสาหกรรม 

1. ภาพรวมพ้ืนท่ี 
2. ทางเข5า-ออก 
3. ท่ีจอดรถ 
4. จุดรับ-ส�งสินค5า 
5. พ้ืนท่ีเฝoาระวัง 

 


