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แนวทางการจัดสรรงบประมาณส าหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบการเชื่อมโยง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ค าชี้แจง แนวทางการจัดสรรงบประมาณส าหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบการเชื่อมโยง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรับประเทศ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี ้

 ๑) กรณีส่วนราชการ (ไม่ใช่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร)  มีความประสงค์ติดตั้งกล้องในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ให้เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอส านักงบประมาณ 
 ๒) กรณีส่วนราชการมีความประสงค์ติดตั้งกล้องในพ้ืนที่จังหวัด ให้เสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล 
และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นน าเสนอ
คณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอส านักงบประมาณ 
 ๓) กรณีหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครจะใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครในการจัดซื้อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนั้น กระบวนการ/ขั้นตอนในส่วนของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร เมื่อผ่านกลไกของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในการอนุมัติแล้ว ให้แจ้งคณะท างานบริหารจัดการ
ข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทราบ 
 โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพแนวทางการจัดสรรงบประมาณส าหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

 ในคู่มือเล่มนี้ จะกล่าวถึง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ในพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ   
โดยมีผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ทั้งนี้ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ต่อไป 
 ส าหรับการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่อยู่ในแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติฯ นี้ เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)  
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนการด าเนินการด้านเทคนิค หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และรูปแบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ทั่วประเทศ เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศได้  
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ค าชี้แจงและเอกสาร หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ในพื้นที่จังหวัด 
 

ค าชี้แจง แนวปฏิบัติส าหรับ หน่วยงาน ในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่จังหวัด ที่มีมุมมองของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นพื้นที่สาธารณะ พ้ืนที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น ถนนสาธารณะ พ้ืนที่
ให้บริการประชาชน และพ้ืนที่จอดรถส าหรับประชาชน เป็นต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

    ๑. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่ จังหวัด หมายรวมถึง การซื้อ การเช่า
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมโยง หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

 ๒. จัดท าข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ ใช้ งบประมาณแผ่นดิน  
ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

 ๓. กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้รวมระบบคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย หน่วยงานจะต้อง
น าเสนอแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ 
จัดหาคอมพิวเตอร์หน่วยงานก่อน 

  4. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500,001 บาท 
(ห้าแสนเอ็ดบาท) ถึง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่า
ครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) ให้หน่วยงานเสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งค าของบประมาณให้
ส านักงบประมาณพิจารณา โดยคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ระดับจังหวัด พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

 5. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 10,000,001 บาท 
(สิบล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ)             
ให้หน่วยงานเสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับ
จังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินในเบื้องต้นก่อน จากนั้นให้หน่วยงานเสนอคณะอนุกรรมการก าหนดแผน
บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งค าของบประมาณให้ส านักงบประมาณ
พิจารณา โดยคณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  
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ส าหรับโครงการที่มีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้ งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท (หนึ่งร้อยล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  
ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อนเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการ
เชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
พิจารณา 

๖. หน่วยงานที่จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรตรวจสอบความซ้ าซ้อนของพ้ืนที่การติดตั้งกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ติดตั้งไว้แล้ว และครอบคลุมพ้ืนที่สาธารณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  



๖ 
 

  

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ในพื้นที่จังหวัด 

 

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ รปิ ด  ( CCTV)  แ ล ะก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะบ บ กล้ อ ง โ ท รทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด  ( CCTV)  
โดยกรณีของส่วนราชการส่วนกลางให้เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ทั่วประเทศให้ความเห็นชอบ ส่วนกรณีส่วนราชการในภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ให้เสนอ
คณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอส านักงบประมาณพิจารณาต่อไป 
พร้อมนี้ให้เสนอคณะกรรมการฯ ทราบด้วย  
                    เพ่ือให้การขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ จังหวัด ที่มีมุมมองของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่จังหวัดไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่ จังหวัด หมายรวมถึง การซื้อ การเช่า
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมโยง หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

 ๒. จัดท าข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ ใช้ งบประมาณแผ่นดิน  
ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

 ๓. กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้รวมระบบคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย จะต้องน าเสนอ
แผนงาน/โครงการจั ดหาระบบคอมพิว เตอร์  เ พ่ือขอความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารและ  
จัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานก่อน 

 4. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500,001 บาท 
(ห้าแสนเอ็ดบาท) ถึง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่า
ครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) ให้หน่วยงานเสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อนส่งค าของบประมาณให้ส านัก
งบประมาณพิจารณา โดยคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ระดับจังหวัด พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

 5. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 10,000,001 บาท 
(สิบล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) ให้
หน่วยงานเสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 
ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อน จากนั้นให้หน่วยงานเสนอคณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการ
ระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  ทั่วประเทศ ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งค าของบประมาณให้ส านักงบประมาณพิจารณา 
โดยคณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ได้รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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ส าหรับโครงการที่มีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท 
(หนึ่งร้อยล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ให้ความเห็นชอบใน
หลักการและวงเงินก่อนเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศพิจารณา 

๖. หน่วยงานที่จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรตรวจสอบความซ้ าซ้อนของพ้ืนที่การติดตั้งกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้แล้ว และครอบคลุมพ้ืนที่สาธารณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  หน่วยงานที่เสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่จังหวัด           

มีแนวทางการเสนอโครงการ ดังนี้ 

๑. จัดท าข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ ใช้ งบประมาณแผ่นดิน  
ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

๒. กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
๒.๑ น าเสนอแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์หน่วยงานก่อน 
๒.๒ โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500,001 บาท 

(ห้าแสนเอ็ดบาท) ถึง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่า
ครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) ให้หน่วยงานเสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งค าของบประมาณให้ส านัก
งบประมาณพิจารณา  

๒.๓ โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท 
(สิบล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ)  
ให้หน่วยงานเสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 
ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อน จากนั้นให้หน่วยงานเสนอคณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบ
การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)        
ทั่วประเทศ ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งค าของบประมาณให้ส านักงบประมาณพิจารณา 

 ส าหรับโครงการที่มีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท (หนึ่งร้อยล้านเอ็ดบาท) ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้
ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการ
เชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณา 

๓. กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
3.1 กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ห้าแสนบาท) ให้ส่งค าของบประมาณไปยังส านักงบประมาณได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะท างานบริหาร
จัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 

 
 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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3.2 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500,00๑ บาท       
(ห้าแสนเอ็ดบาท) ถึง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่า
ครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) ให้หน่วยงานเสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งค าของบประมาณให้
ส านักงบประมาณพิจารณา  

3.3 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 10,000,00๑ บาท 
(สิบล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ)  
ให้หน่วยงานเสนอคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด  
ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อน จากนั้นให้หน่วยงานเสนอคณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการ
เชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งค าของบประมาณให้ส านักงบประมาณพิจารณา โครงการที่มีวงเงิน
งบประมาณเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และ
หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ) ให้ด าเนินการเสนอคณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศให้ความเห็นชอบใน
หลักการและวงเงินก่อนส่งค าของบประมาณให้ส านักงบประมาณพิจารณา 

๔. คณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง และหน่วยงานจัดส่งเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน 

เอกสารอ้างอิง 
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒   
๒. เกณฑ์ราคากลางและคณะลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจ าปีของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ และ ๑๕ 

 
เอกสารที่ใช ้

๑. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่จังหวัด 
๒. “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ตามที่กระทรวงดิจิทัล  

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศใช้ครั้งล่าสุดก่อนวัน พิจารณาค าขออนุมัติโครงการจัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัด ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://www.mdes.go.th 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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๙ 
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่จังหวัด 

ก. ข้อมูลทั่วไป   (หมายถึงข้อมูลทั่วไปของโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลในภาพรวม) อันประกอบไปด้วย 

๑. ชื่อโครงการ .......................................................................................................... ............................................... 

๒. ส่วนราชการ 
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน ....................................................................... ...................................................................... 
๒.๒ หัวหน้าสว่นราชการ ......................................................................................................... ......................... 
๒.๓ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ........................................................................... ................  
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ......................................................................................................... ........................  

๓. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการจ านวน..............................................บาท  
 

งบประมาณประจ าปี จ านวนเงิน (บาท) 

๒๕.......  

๒๕........  

๒๕........  

หมายเหตุ : งบประมาณที่เสนอ เฉพาะงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น 

๔. สัดสว่นของงบประมาณ(คิดเป็นร้อยละ) ระบุเงินงบประมาณที่ใช้ในแต่ละด้าน และค านวณร้อยละของงบประมาณที่ใช้ เช่น 
 

สัดส่วน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ที่ปรึกษา อ่ืน ๆ รวม 

CCTV 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๐%) 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๒๐%) 
๘,๐๐๐,๐๐๐ 

(๘%) 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(๒%) 
 ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๔๐%) 

GIS 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑%) 
๘,๐๐๐,๐๐๐ 

(๘%) 
 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑%) 
 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๐%) 

Network 
๘,๐๐๐,๐๐๐ 

(๘%) 
๘,๐๐๐,๐๐๐ 

(๘%) 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(๒%) 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(๒%) 
 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๒๐%) 

Analytics 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๐%) 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๐%) 
๘,๐๐๐,๐๐๐ 

(๘%) 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(๒%) 
 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๔๐%) 

อ่ืน ๆ  - - - - - - 

รวม 
๒๙,๐๐๐,๐๐๐ 

(๒๙%) 
๔๖,๐๐๐,๐๐๐ 

(๕๖%) 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๘%) 
๗,๐๐๐,๐๐๐ 

(๗%) 
 ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๐๐%) 
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๕. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด 
 ผ่านการพิจารณา ครั้งที่.......................... เมื่อวันที่............................... 

6. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
 ผ่านการพิจารณา ครั้งที่.......................... เมื่อวันที่............................... 

7. การพิจารณาของคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด  

 ผ่านการพิจารณา ครั้งที่.......................... เมื่อวันที่...............................  

8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข. ข้อมูลโครงการ 

 
๑. หลักการและเหตุผลความเป็นมา  

๒. วัตถุประสงค์ 

๓. เป้าหมาย 

๔. โครงการที่จัดหาครั้งนี้ เป็นการที่จัดหาใหม่หรือทดแทนระบบเดิม 

 จัดหาใหม่  ทดแทนระบบเดิม  

๕. สภาพปัจจุบัน  
 ๕.๑ สถานภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดปัจจุบัน (ให้อธิบายภาพรวมของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ทั้งหมดท่ีมีในปัจจุบันว่ามีระบบอะไรบ้างพอสังเขป รวมถึงความซ้ าซ้อนกับการติดตั้งกล้องของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร) 

 ๕.๒ สภาพปัญหาของผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ประกอบการเอกชนหรือ
ประชาชนโดยรวม (หมายถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องซื้อหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดว่าเกิดจาก
ปัญหาใดแล้วผู้ได้รับผลกระทบหากมีการพัฒนาระบบนี้ขึ้น เช่น เพ่ือให้บริการประชาชน)   

 ๕.๓ ระบบหรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน (ให้ระบุรายการอุปกรณ์
ของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน สถานที่ติดตั้งของระบบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 

 
ล าดับที ่ รายการอุปกรณ ์ จ านวน ปีท่ีจัดหา สถานท่ีติดตั้ง 

(ละติจดู ลองติจดู) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

      
      
      

 
๖. ระบบงานและปริมาณงานที่จะด าเนินการ 
 ๖.๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใดในการใช้งาน ๓ ประเภท 

ได้แก่  ๑) การป้องปรามและเฝ้าระวัง ๒) การสืบสวนและสอบสวน   และ ๓) การจราจร) 
 ๖.๒ ความแตกต่างของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมกับระบบใหม่ (หากมีเป็นระบบที่จัดหาใหม่เพ่ือ

ทดแทนระบบเดิมให้อธิบายพอสังเขป) 
 ๖.๓ ลักษณะและปริมาณงาน (ปริมาณข้อมูล ความถ่ีในการเรียกใช้ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวนผู้ใช้งาน

ทั้งหมด และจ านวนผู้ใช้งานสูงสุดในเวลาเดียวกัน)  

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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 ๖.๔ ระบบงานและวิธีการน าเข้าข้อมูล (หากในระบบจะต้องมีการน าเข้าข้อมูลเดิม มีแผนในการจัดการน าเข้า
อย่างไร หรือจัดการกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่อย่างไร) 

 6.5  ระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของระบบ CCTV 
 
7. การติดตั้ง 

- มาตรฐานการติดตั้ง (มาตรฐานทางวิศวกรรม หรือมาตรฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง) 
- การขออนุญาต (การขออนุญาตติดตั้งสถานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 

8. สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
 8.๑  สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรด้านพันธกิจ (Business Architecture) ควรประกอบไปด้วย 

- ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ (เช่น นโยบายรัฐบาล, แผนแม่บท ICT, แผนยุทธศาตร์ เป็นต้น) 
- ค าจ ากัดความของระบบอย่างย่อ 
- กระบวนการด าเนินงาน  
- ผู้ใช้งานระบบ 
- กฎหมายข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค 

 8.๒  สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรด้านเทคโนโลยี (Technology Architecture) ควรประกอบไปด้วย 
- อัตราการโตของระบบจัดเก็บภาพ (%) 
- ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต่อปี 
- การวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม และทางเลือกในการออกแบบระบบ 
- ปัจจัยส าเร็จของโครงการ 
- เทคโนโลยีของระบบทีเ่สนอ เช่น เทคโนโลยีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ภาพ (Analytic) เป็นต้น พร้อมเหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี  
- แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย (Network diagram) 
- แผนผังการเชื่อมโยงระบบ (System diagram) 
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Network, system, and information security) 

9. การเชื่อมโยงข้อมูล 
  - การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
  - ความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
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10. รายการที่จะจัดหา 
10.๑ ค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ 
 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม ที่มาของราคากลาง 
๑ - รายการ (อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์)     กระทรวงดิจิทัลฯ

 กระทรวงการคลัง 
 ส านักงบประมาณ  
 อื่นๆ...................... 

๒ - รายการ (ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม /ระบบงาน)     กระทรวงดิจิทัลฯ
 กระทรวงการคลัง 
 ส านักงบประมาณ  
 อื่นๆ...................... 

 รวมทั้งสิ้น   
 

10.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
อัตราค่าใช้จ่าย 
(บาท/เดือน) 

จ านวน
คน 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

รวม 

   
 
 
 

     

 รวมทั้งสิ้น  

10.๓ การฝึกอบรม (หลักสูตร วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย จ านวนผู้ฝึกอบรมและวิทยากร) 

       หลักสูตร ............................................................................................................................................ 
       วิธีการฝึกอบรม ....................................... ........................................................................................... 
       สถานที่ฝึกอบรม   สถานที่ราชการ   สถานที่เอกชน. ..............................................................  

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) 

(จ านวน .......... คน ๆ ละ .......... ชม.ๆ ละ .......... บาท) 
  

๒ ค่าใช้สอยหรือค่าด าเนินการ 
  

๒.๑ ค่าอาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
(จ านวน .......... คน ๆ ละ .......... มื้อๆ ละ .......... บาท) 

  

๒.๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน .......... คน ๆ ละ .......... มื้อๆ ละ .......... บาท) 

  

๒.๓  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(จ านวน .......... เล่ม ๆ ละ .......... บาท) 

  

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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๒.๔ ค่าเช่าที่พัก 
(จ านวน .......... คน ๆ คืนละ .......... บาท) 

  

๒.๕  อื่นๆ โปรดระบุ   
๓ อื่นๆ    

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   

10.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าใช้บริการระบบเครือข่าย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) 
ล าดับ รายละเอียด จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม ที่มาของราคากลาง 

 -      กระทรวงการคลัง 
 ส านักงบประมาณ  
 อื่นๆ...................... 

 รวมทั้งสิ้น   

หมายเหตุ:   
๑. จัดหาฮาร์ดแวร์ เอกสารประกอบด้วย  

ภาคผนวก ก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของรายการที่จัดหาทั้งหมด อย่างละเอียด เช่น ความละเอียด
ของภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค เปน็ต้น แต่ไมค่วรเจาะจงยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์  
ภาคผนวก ข ใบเสนอราคา (ในกรณไีม่ได้ใช้ราคากลางฯ) 
ภาคผนวก ค ตารางเปรยีบเทียบราคาจาก ๓ ราย ๓ ผลติภณัฑ์ หรอืตามที่ระเบียบ ปปช. ก าหนด 

๒. จัดหาซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบด้วย 
 - ในกรณีจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป เอกสารประกอบด้วย 
ภาคผนวก ง คุณสมบตัิของซอฟตแ์วร์ และใบเสนอราคา ๓ ราย ๓ ผลิตภณัฑ ์
- ในกรณีเป็นการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบคุลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ คา่จ้างบุคลากรในการ
บ ารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติดตั้งและทดสอบระบบ เป็นต้น ควร
ก าหนดความต้องการบุคลากรในโครงการที่ชัดเจน เช่น ประเภท คณุวุฒิ ค่าตอบแทน จ านวนคน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด รายละเอียดตามข้อ ๘.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ทั้งนี้ ควรจัดกลุ่มฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ให้เป็นหมวดหมู่ และผลรวมสรุปยอดแตล่ะหมวดให้ชัดเจน โดยให้แตล่ะ

หมวดสอดคล้องกับข้อ ๔ สดัส่วนงบประมาณ 

ราคากลาง* หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูย้ื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจดัซื้อจัด
จ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี ้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลงัสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

 (* อ้างอิงตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐) 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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11. สถานที่ติดตั้งใช้งานระบบ /กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ประเภทของกล้อง วัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน ความละเอียด

ของกล้อง 

ระยะเวลา

บันทึกภาพ 

(วัน) 

จ านวน 

 กล้องมุมมองคงที่ 

 กล้องปรับมุมมองได้ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ............. 

 การป้องปรามและเฝ้าระวัง 

 การสืบสวนและสอบสวน 

 การจราจร 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 

   

 กล้องมุมมองคงที่ 

 กล้องปรับมุมมองได้ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ

......................................... 

 การป้องปรามและเฝ้าระวัง 

 การสืบสวนและสอบสวน 

 การจราจร 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ

......................................... 

   

จ านวนรวม  

 

หมายเหตุ : ให้แนบแผนที่จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เบื้องต้นท้ายแบบฟอร์มนี้ 

๑2.ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ๑2.๑ ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 
 ๑2.๒ แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมที่ ๒ 

             

 ๑2.๓ การบ ารุงรักษา (งบประมาณต่อปี วิธีหรือขั้นตอนการบ ารุงรักษา)      
 

๑3. ผลผลิตของโครงการ 
 ๑3.๑ เชิงปริมาณ 

๑3.๒ เชิงคุณภาพ 
 

๑4. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์  

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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 ๑4.๑ เชิงปริมาณ (เช่น การลดเหตุอาชญากรรม เป็นต้น) 
๑4.๒ เชิงคุณภาพ (เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนและสอบสวน การตรวจจับผู้กระท าผิดกฎ

จราจร เป็นต้น) 
 

๑5. ความพร้อมของหน่วยงาน 
๑5.๑ ด้านบุคลากร ICT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

ต าแหน่ง  ระดับ จ านวน 
   
   

๑5.๒ ประเด็นความพร้อมด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)  

๑6. ประเด็นความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการแก้ไข 
 ๑6.๑ ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๑6.๒ แนวทางการแก้ไข 

๑7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

๑8. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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ค. การลงนามรับรองโครงการ 

๑. ผู้จัดท า / ขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................................................  
(...........................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

หน่วยงาน....................................................... 
 โทรศัพท์............................โทรสาร................................. 

อีเมล............................................................................. 
 

๒. ผู้ควบคุมโครงการ 
 

ลงชื่อ.............................................................................. 
(..........................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................................ 
หน่วยงาน..................................................................... 

 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกระทรวง/กรม 

 
ลงชื่อ.............................................................................. 

          (.........................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................................ 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หน่วยงาน 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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แบบฟอร์มสรุปโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด 

ภาพรวมโครงการ 
ชื่อโครงการ  
ปีงบประมาณ  
ชื่อหน่วยงาน  
สถานที่ติดตั้ง  
วัตถุประสงค์  เพ่ือป้องปรามและเฝ้าระวัง  จ านวน ……….. ชุด 

 เพ่ือสืบสวน สอบสวน         จ านวน ……….. ชุด 
 เพ่ือการจราจร                 จ านวน ……….. ชุด 
 อ่ืนๆ ……………………………… จ านวน ……….. ชุด 

มาตรฐานการติดตั้ง  
องค์ประกอบระบบ 
1. จุดติดตั้ง (Site) จ านวน …………………. จุด 
2. ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   กล้อง IP จ านวน ……… ชดุ   
 มุมมองคงท่ี จ านวน ……… ชุด  ปรับมุมมอง จ านวน ……… ชุด  อ่ืนๆ ……………. จ านวน …….. ชุด 
3. ชุดหุ้มกล้องส าหรับภายนอกอาคาร จ านวน ……… ชุด 
4. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิทัล จ านวน ……… ชุด รองรับภาพจากกล้อง ฯ จ านวน ……….. ชุด 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………. 

โทรศัพท ์……………………………….. โทรสาร ………………………….. 
มือถือ ……………………………………. อีเมล์  …………………………….. 

 
รายละเอียดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
1. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

1.1  ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ประเภทกล้อง ชุดกล้อง IP จ านวน …………. ชุด 
ความละเอียดของภาพ  2MP      3MP      5MP      4K 

 อ่ืนๆ ………………… 
ระบบการบีบอัดภาพ  H.264    H.265    MPEG-4    อ่ืนๆ ........................  
1.2  มาตรฐานชุดกล้อง/ชุดหุ้มกล้อง และตู้อุปกรณ์ท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร  

      มาตรฐาน IP66                        มาตรฐาน IP67           •  อ่ืนๆ .......……………………… 

แบบฟอร์มสรุปโครงการ 
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      1.3  อุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายนอกอาคารมีระบบส ารองไฟ  ................................. 
1.4  เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิทัล 
ชื่อซอฟต์แวร์/เวอร์ชั่น ..................................................../.......................................  
ระยะเวลาในการเก็บภาพ  ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 อ่ืนๆ ………………………… 
ความละเอียดของการบันทึกภาพ  2MP      3MP      5MP      4K 

 อ่ืนๆ ………………… 
อัตราความเร็วการบันทึก (Frame 
Per Second) 

 10 เฟรมต่อวินาที         15 เฟรมต่อวินาที 
 25 เฟรมต่อวินาที         อ่ืนๆ ………………… 

1.5  ระยะเวลารับประกัน ……………….. ปี  ภายหลังการตรวจรับ  อ่ืนๆ ………………………… 
1.6  รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยการให้ข้อมูล SDK หรือ API  รองรับ   ไม่รองรับ 
1.7  มีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบหรือไม่   มี   ไม่มี 
1.8  ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล  มี   ไม่มี 
1.9  รองรับการเชื่อมโยงกับระบบเดิมหรือไม่  รองรับ   ไม่รองรับ ผ่านระบบ..................................... 
1.10 รองรับการเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนในอนาคตหรือไม่  รองรับ   ไม่รองรับ  ผ่านระบบ.......................
1.11 รายละเอียดต าแหน่งกล้องทั้งหมด 

เลขท่ี ยี่ห้อ รุ่น 
จุดติดตั้ง 
(1-6)* 

ประเภทจุด
ติดตั้ง 
(1-5)* 

ต าแหน่งติดตั้งกล้อง จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

         
         
         
         

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามตารางข้างล่าง กรณีนอกเหนือรายละเอียดตามตารางกรุณากรอกข้อมูลเพ่ิมเติม 
จุดติดตั้ง ประเภทจุดติดตั้ง 

1. เขตชุมชน/พื้นที่สาธารณะ 
2. สถานีขนส่ง 
3. หน่วยงานราชการ 
4. ถนน/สี่แยกจราจร 
5. Nature observation (ประตูน้ า) 
6. นิคมอุตสาหกรรม 

1. ภาพรวมพ้ืนที่ 
2. ทางเข้า-ออก 
3. ที่จอดรถ 
4. จุดรับ-ส่งสินค้า 
5. พ้ืนที่เฝ้าระวัง 

แบบฟอร์มสรุปโครงการ 
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คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) 
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ค าชี้แจง คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ค าชี้แจง แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในการจัดท ารายละเอียดเอกสารคุณลักษณะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ให้ค านึงถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานและประเภทของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังภาพอินโฟกราฟิก 

(Infographic) นี้ เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดหาระบบฯ ตามรายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี

มาตรฐานพ้ืนฐานของการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วย 

๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
Forum) เพ่ือให้สามารถท าการบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ 

๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องการส่งข้อมูลและการบีบอัดข้อมูลที่ส่งสัญญาณภาพตาม
มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างนอ้ย 

๓) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถรองรับ IPV4 และ IPV6 
๔) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องมีช่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีมาตรฐาน 10/100 

Base-T หรือดีกว่า และ IEEE802.3af หรือ IEEE802.3at 
๕) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องสามารถท างานตามมาตรฐาน HTTP,HTTPS, “NTP หรือ 

SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1x  เพ่ือให้สามารถท าการบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ 
๖) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 

Programming Interface (API) เพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือให้สามารถท าการบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ 
(๗) อุปกรณ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน , การจัดการสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดการ

หรือการบริหารงานที่มีคุณภาพ 

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม 

(๑) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่จัดหาควรประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ

เครือข่าย (IP Camera) หรือประกอบด้วยอุปกรณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายได้ 

(๒) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่จัดหา หน่วยงานเจ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

จะต้องท าการเทียบเวลาโดยอัตโนมัติกับระบบเทียบเวลามาตรฐาน (NTP Server) ที่เทียบเวลากับอุปกรณ์ เทียบ

เวลามาตรฐาน Stratum ๑ ที่ ให้บริการภายในประเทศไทย ได้แก่  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

(time1.nimt.or.th) กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ (time.navy.mi.th) หรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (clock.nectec.or.th) 

(๓) ต้องบันทึกภาพที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ 

pixel โดยมี frame rate ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพต่อวินาที (frame per second) 

                (๔) ต้องบันทึกภาพต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน และจัดเก็บภาพไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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ระบบเชื่อมโยง (Platform) กลาง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 

 
      ค าชี้แจง ระบบเชื่อมโยง (Platform) กลาง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   
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ค าชี้แจง  แนวทางส าหรับหน่วยงานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องพิจารณาที่ความ
เหมาะสม และความพร้อมของระบบหน่วยงานที่จะเชื่อมโยง วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รวมถึงพ้ืนที่และความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกล้อง เช่น การดึงภาพมาแสดงหรือแสดงภาพทั้งหมดที่ส่วนกลาง ไม่จ าเป็นต้อง
เชื่อมต่อกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยตรงทุกกล้องเพราะจะเกิดปัญหาในการจัดการ การบริหาร
หมายเลข IP Address และขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) ที่ใช้ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลใน Storage ต่างๆ แต่
ส าหรับกล้องจากภาพในบางกล้องหรือบางพ้ืนที่ที่จ าเป็นและเป็นจุดส าคัญอาจต้องใช้  การเชื่อมต่อจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีองค์ประกอบดังนี้ 

ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง เป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์ของหน่วยงาน, ระบบบริหาร
จัดการกลาง และระบบจัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage) กลาง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ
ช่องโหว่ และการก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การตั้งรหัสผ่านของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยระบบบริหารจัดการส่วนกลางประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น 

- ระบบ Cloud Storage เป็นระบบส าหรับจัดเก็บข้อมูลภาพจากกล้องของหน่วยงานเจ้าของกล้อง
ต่างๆ โดยจัดเก็บภาพร้อยละ ๒๐ ของกล้องทั้งหมดทั่วประเทศ (ไม่รวมการจัดเก็บข้อมูลภาพจากกล้องในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(คปต.)) ระยะเวลาจัดเก็บภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และจัดเก็บภาพอยู่ภายในประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลภาพของผู้ใช้งานระบบ (Log) ที่บันทึกอยู่ในระบบนี้ 

- ระบบแผนที่ (GIS) เป็นระบบแผนที่ที่แสดงต าแหน่งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
- ระบบตรวจสอบสถานะของกล้อง (Network Monitoring System : NMS) เป็นระบบที่ใช้

แสดงสถานะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ว่าสามารถเชื่อมโยงได้เป็นปกติหรือไม่ หากช ารุดเสียหาย จะสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยทันท ี

- Software Development Kit : SDK หรือ Application Programming Interface : API 
เป็นซอฟตแ์วร์หรือค าสั่งที่น ามาพัฒนาเพ่ือให้สามารถบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได ้

- Video Streaming System เป็นส่วนที่เชื่อมโยงภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพของหน่วยงาน

ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายมายังระบบ Cloud Storage 

- ระบบเทียบเวลามาตรฐาน (NTP Server) เป็นระบบที่ท าหน้าที่เทียบเวลาของกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ด้วย Network Time Protocol (NTP) ตามเวลามาตรฐาน Stratum ๑ ที่ให้บริการภายในประเทศ

ไทย ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (time1.nimt.or.th) กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ (time.navy.mi.th) หรือศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (clock.nectec.or.th) 
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- ระบบวิเคราะห์ภาพต่างๆ (Analytic System) เป็นระบบที่วิเคราะห์ภาพต่างๆ ที่จัดเก็บใน
ระบบ Cloud Storage เช่น ระบบ Video Content Analytic ระบบ License Plate Recognition และระบบ Face 
Recognition เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ภาพ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) ซึ่งมีใบรับรองมาตรฐานความแม่นย า 

  รูปแบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   

เพ่ือเป็นการก าหนดรูปแบบในการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนระบบเชื่อมโยง 
(Platform) กลาง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่ชัดเจน  รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกินประโยชน์สูงสุด  โดยรูปแบบการเชื่อมโยงฯดังกล่าวประกอบด้วย 

๑.๑ การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากหน่วยงานเจ้าของกล้อง 

๑.๒ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลจากหน่วยงาน 

 

๑.๑ การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากหน่วยงานเจ้าของกล้อง 

การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากหน่วยงานเจ้าของกล้องจะเชื่อมโยงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาที่ส่วนกลางและจะมีการบันทึกภาพที่ระบบ
จัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage) ส่วนกลางจากกล้องที่ติดตั้งในพ้ืนที่เสี่ยงเข้าสู่ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง ซึ่ง
การเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ได้แก่ การป้องปรามและเผ้าระวัง การสืบสวน และการจราจร 
โดยจะเชื่อมโยงจากอุปกรณ์บันทึกภาพ (Network Video Recorder ) หรือระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (Video Management System) ของหน่วยงานผ่านระบบบริหารจัดการส่วนกลาง ซึ่งหน่วยงานที่จะ
จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องพิจารณาจัดหาระบบที่เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงการออกแบบ
ระบบเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภาพกับศูนย์บริหารจัดการส่วนกลางและต้องจัดเตรียม Software 
Development Kit : SDK หรือ Application Programming Interface : API เพ่ือใช้ในการเชื่อมโยง 

๑.๒ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลจากหน่วยงาน  

การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล จะเป็นเพียงการเชื่อมฐานข้อมูลเพ่ือให้ระบบ
บริหารจัดการส่วนกลาง สามารถเรียกใช้งานฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกับการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากหน่วยงานเจ้าของกล้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๓ ข้อ ได้แก่ การป้องปรามและเผ้าระวัง การสืบสวน และการจราจร โดยระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
ฐานข้อมูลทะเบียนรถ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 
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แนวทาง (Guideline) ในการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

๑. ข้อก าหนดหลักพื้นฐานของระบบวิเคราะห์ภาพ 
  การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากหน่วยงานเจ้าของกล้อง และการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยซึ่งผู้ควบคุมระบบ สามารถ
วิเคราะห์ภาพ และสถานการณ์ดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว สามารถน าเรียนผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แบบ Notify Alert ที่ศูนย์ควบคุม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail หรือ SMS รวมถึงช่องการสื่อสารต่างๆ เพ่ือ
พิจารณาตัดสินใจจัดการรับมือเหตุการณ์ หรือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และการที่ระบบวิเคราะห์ภาพ
เป็นระบบที่แยกการท างานออกจากระบบบันทึกภาพ จึงท าให้ระบบวิเคราะห์ภาพมีความยืดหยุ่นในการท างานโดย
สามารถตั้งเงื่อนไขการแจ้งเตือนได้อย่างอิสระ ซึ่งระบบวิเคราะห์ภาพจะมีข้อก าหนดพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  

๑) วิเคราะห์วัตถุต้องสงสัย วัตถุที่เฝ้าระวัง / สูญหาย 
ก าหนดพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ภาพ และการแจ้งเตือนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยถูกวางในพ้ืนที่  ที่ก าหนด 

หรืออีกกรณีสามารถแจ้งเตือนเมื่อวัตถุที่เฝ้าระวังสูญหาย เพ่ือใช้ในเฝ้าระวัง เช่น มีบุคคลน าวัตถุต่างๆ มาวางในพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือก่อเหตุไม่พึงประสงค์ หรือตลอดจนเหตุไม่คาดฝัน ระบบจะสามารถแจ้งเตือนได้ สามารถก าหนด
ขนาดและรูปร่างของวัตถุได้ โดยระบบสามารถตรวจจับได้ทั้งพ้ืนที่โล่งและพ้ืนที่ที่มีคนพลุกพล่าน 

๒) วิเคราะห์ภาพติดตาม บุคคล หรือวัตถุต้องสงสัย 
ระบบสามารถวิเคราะห์ภาพของบุคคล (เช่น เพศ สีเครื่องแต่งกาย ฯลฯ) และบุคคลดังกล่าวปรากฏ

อยู่ในกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใดบ้าง หรือวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งสามารถแจ้งเส้นทาง (Route Tracking) 
ว่าเคลื่อนที่ไปทิศทางใด เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นแนวทางในการติดตามสืบค้นต่อไป  

๓) วิเคราะห์นับจ านวนบุคคล หรือวัตถุต้องสงสัย  
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลของบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยที่ผ่านในพ้ืนที่ที่ก าหนด และสามารถแจ้งเตือนใน

กรณีท่ีมีปริมาณบุคคล หรือวัตถุต้องสงสัยเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ที่ก าหนดมากกว่าปกติ 

๔) การตรวจจับพื้นที่ห้ามจอด  
ระบบสามารถวิเคราะห์และตรวจจับรถที่จอดในพ้ืนที่ห้ามจอดบนถนนและสามารถแจ้งเตือน เพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ และเข้าช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยบริหารจัดการการจราจร 

๕) การแจ้งเตือน เมื่อตรวจพบว่าน่าจะมีบุคคลปีนข้ามรั้วหรือแนวป้องกัน  
ระบบสามารถวิเคราะห์ภาพ และแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลที่พยายามปีนรั้ว หรือแนวป้องกันในพ้ืนที่หวงห้าม 

หรือพ้ืนที่ที่ก าหนดได้ เพ่ือสามารถป้องกัน และเข้าด าเนินการป้องกันหรือสกัดก้ัน ได้อย่างทันท่วงที 
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๖) การแจ้งเตือน เมื่อตรวจพบ บุคคล หรือยานพาหนะใช้เส้นทางผิดทิศทางท่ีก าหนด 
ระบบสามารถวิเคราะห์ภาพ และสามารถท าการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบว่าน่าจะมีบุคคลเดินในเส้นทางที่

ก าหนดให้เดินในทิศทางเดียว เช่น ในพ้ืนที่สนามบิน หรือพ้ืนที่ความคุมต่างๆ ที่บังคับให้เดินทิศทางเดียว และในส่วน
ยานพาหนะ ระบบสามารถวิเคราะห์ภาพ และแจ้งเตือนได้ว่ามียานพาหนะ ใช้ทางผิดช่องทาง  (ย้อนศร) เพ่ือ
สามารถให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าด าเนินการตรวจสอบได้ทันท่วงที 

๗) การแจ้งเตือนความเร็วในการเคลื่อนที่บุคคล หรือวัตถุ 
ระบบสามารถวิเคราะห์การแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบว่าน่าจะมีบุคคลเคลื่อนไหวเร็วกว่าปกติ เช่น การวิ่งไล่

กัน การวิ่งราวทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาท หรือวัตถุ เช่น ยานพาหนะ ที่ใช้ความเร็วเกินก าหนด ในพ้ืนที่ที่ควบคุม
ความเร็ว เช่น แหล่งชุมชน หรือพ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น  

โดยระบบที่น ามาใช้ในการด าเนินการจะประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 
๑) ระบบค้นหาและวิเคราะห์เหตุการณ์ VCA (Video Content Analytic) 

 ๒) ระบบวิเคราะห์ภาพใบหน้าและตรวจจับบุคคล FRS (Face Recognition System)  
  ๓) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ LPRS (License Plate Recognition System) 
 

 
รูปภาพที่ ๖ แสดงการเชื่อมโยง และวิเคราะห์ภาพ (Analytic) 

 



๒๘ 
 

  

โครงสร้างฐานข้อมูลหลักของระบบ การออกแบบให้เน้นความส าคัญของความเชื่อมโยงของสิ่งที่ได้จาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าระบุเฉพาะเจาะจงได้ และมีความเป็น

เอกลักษณ์ (Unique) ซึ่งการที่จะระบุว่า มีความเป็นเอกลักษณ์ (Unique) เป็นหลักการในการยืนยันบุคคล สิ่งของว่า

เป็นสิ่งเดียวกันจะท าให้ข้อมูลที่ได้มาสามารถน าไปตรวจหาความสัมพันธ์ได้ ตัวอย่างเช่น 

๑) บุคคล  
๑.๑) มีหมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตรงกัน (กรณีไม่มีการปลอมแปลง บัตรประชาชน) 
๑.๒) มีชื่อ-นามสกุล ตรงกัน (กรณีต้องตรวจสอบเพิ่มเติมจาก วันเดือนปีเกิด เพศ และภาพถ่าย) 
๑.๓) มีลายพิมพ์นิ้วมือ เหมือนกัน  
๑.๔) มีสารพันธุกรรม (DNA) เหมือนกัน 

๒) รถยนต์,รถจักรยานยนต์กรณีพิจารณาว่า เป็นรถยนต์,รถจักรยานยนต์ คันเดียวกัน 
๒.๑) มีป้ายทะเบียน ตรงกัน (กรณีไม่มีการปลอมแปลง หมายเลข) 
๒.๒) มีเลขเครื่องยนต์ ตรงกัน (กรณีไม่มีการปลอมแปลง ตัดต่อ หรือขูด ตอกหมายเลขใหม่) 
๒.๓) มีเลขตัวถัง ตรงกัน (กรณีไม่มีการปลอมแปลง ตัดต่อ หรือขูด ตอกหมายเลขใหม่) 

๓) โทรศัพท์มือถือ 
๓.๑) มีหมายเลขเบอร์โทร (SIM) เบอร์เดียวกัน 
๓.๒) มีหมายเลข IMEI ตรงกัน  

 การวิเคราะห์เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีปริมาณมาก และต้องการความรวดเร็ว ความถูกต้อง ระบบงานที่มี
ความฉลาดมากขึ้นจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างการออกแบบที่ต้องข้อมูลที่บ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น หมายเลข
ประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักตรงกัน ถือว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งการระบุยืนยันวัตถุพยานที่มีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัวค่าเดียวที่สามารถระบุว่ามีค่าตรงกันหรือค่าที่อ่านได้จากอัลกอริธึมของลายนิ้วมือเมื่อผ่านกระบวนการ
แปลง Image เป็น Template 
 

๒. การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานภาครัฐที่ติดตั้งใช้งานในปัจจุบัน บางหน่วยงาน

เจ้าของกล้องอาจไม่ได้มีการตรวจสอบว่าภาพที่บันทึกได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของตนนั้นมีความพร้อม
สามารถน าไปใช้งานในการตรวจสอบข้อมูลหรือไม่ ทั้งนี้  หน่วยงานทุกแห่งควรมีการพิจารณาตรวจสอบความ
พร้อมในด้าน 

๒.๑)  ความพร้อมของสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถใช้งานได้หรือไม ่
๒.๒)  ความพร้อมในการใช้งานของระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกล้อง 
๒.๓)  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ถูกบดบังด้วยสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น กิ่งไม้ สายไฟ ฯลฯ 



๒๙ 
 

  

๒.๔) มุมมองของกล้องสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน 
๒.๕) การก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ส าหรับการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์  

วงจรปิด (CCTV) เช่น การตั้งรหัสผ่านของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีทาง
ไซเบอร์ 

ดังนั้น ระบบ Cloud Computing ส่วนกลาง จะต้องมีระบบในการท าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าภาพที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะสามารถน ามาใช้งานได้จริง และระบบจะต้องสามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมได้โดยอัตโนมัติ 

 

๓. การก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อบริหารจัดการระบบบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานเจ้าของกล้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดควรมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑) แนวทางปฏิบัติในทางเทคนิคควรมีการก าหนดกรอบในการบริหารจัดการต่างๆ อาทิ 
๓.๑.๑) การจัดท าระบบการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV AUDIT ส าหรับหน่วยงานที่มี

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มูลค่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป 
๓.๑.๒) หน่วยงานเจ้าของกล้องควรมีการก าหนดรอบระยะเวลาในการตรวจสอบสภาพ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน รวมทั้งระบบการตรวจสอบและควบคุมการ
บ ารุงรักษาเพ่ือให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓.๑.๓) มีการก าหนด Service Level Agreement (SLA) ของระยะเวลาในการซ่อมหรือเปลี่ยน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ชัดเจนในเวลาที่ก าหนด เมื่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่สามารถใช้งานได้

ปกติ ซึ่งรวมทั้งระบบของเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วย 

๓.๑.๔) ในการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากหน่วยงานไปยังศูนย์ระบบควบคุมโทรทัศน์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในกรณีเชื่อมต่อโดยน าระบบ Video Management System (VMS) มาใช้ควร

เลือกใช้ Software VMS ที่มีฟังก์ชันสามารถ alert ไปยังศูนย์ระบบควบคุมฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่มี

ผลท าให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่สามารถใช้งานได้ อาทิ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสีย ไม่สามารถ

ใช้งานได้ เพ่ือให้ศูนย์ควบคุมฯ สามารถทราบสถานะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สามารถใช้งานได้เป็น

ปัจจุบัน  



๓๐ 
 

  

๓.๑.๕) การก าหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยง API ระหว่างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แต่ละ

รายให้สามารถด าเนินการร่วมกันได้ 

๓.๑.๖) การก าหนดมาตรฐานในการจ านวนวันในการจัดเก็บข้อมูลภาพ 

๓.๒)  แนวทางก าหนดกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การด าเนินงานส าหรับหน่วยงานรับผิดชอบระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   

๓.๒.๑)  จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ซึ่งหมายรวมถึงการก าหนดผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ชัดเจนในการเข้าดูภาพข้อมูล การดึงภาพข้อมูล หรือ ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเป็นทางการให้สามารถอนุญาตให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าดูข้อมูลภาพหรือน าไปใช้ประโยชน์

จากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   

๓.๒.๒)  ควรมีการจัดท าแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)      

ทั่วประเทศของหน่วยงานภาครัฐ (Incident Report) โดยมีรายละเอียดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน อาทิ การ

ก าหนดรูปแบบของสถานที่เชื่อมโยงในรูปแบบพิกัดละติจูดและลองจิจูดสถานะของผู้ร้องเรียน เวลาในการบันทึก 

ฯลฯ 

๓.๓) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์หรือกฎหมายเพ่ือรองรับการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนหรือบุคคลที่ปรากฎอยู่ในภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือ
ป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๔. แนวทางการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
เนื่องจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีจ านวนมาก และมี

รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์บริหารจัดการฯ

ระดับประเทศ หรือศูนย์บริหารจัดการฯ ระดับจังหวัด เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด         

แนวทางการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนี้ 

๔.๑) รูปแบบการก าหนดชื่อของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องมีการก าหนดรูปแบบชื่อของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถ

บ่งบอกถึงข้อมูลต่างๆ ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้นๆ ได้ เช่น พ้ืนที่ที่ติดตั้ง ประเภทของกล้อง ความสามารถใน

การน าภาพมาวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์บริหารจัดการฯ ระดับประเทศ หรือศูนย์สั่งการจังหวัดสามารถเรียกดู

ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือใช้งานในด้านอ่ืนๆ ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 



๓๑ 
 

  

๔.๒) รูปแบบของวันที่ และเวลาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

วันที่ และเวลาของภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน เช่น รูปแบบ

ของวันที่อาจก าหนดได้เป็น YYYY-MM-DD หากข้อมูลวันที่ และเวลาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    

แตกต่างกัน การบริหารจัดการ หรือการออกรายงานต่างๆ จะไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ท าให้ยากต่อการน า

ข้อมูลไปพิจารณา 

ทั้งนี้ การก าหนดรูปแบบชื่อ วันที่ และเวลาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องก าหนดให้

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่คณะอนุกรรมการก าหนดแผนการ

บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศก าหนด 

 

 

 

 

 


