
ประชุมเตรียมความพรอมในการจัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ
อากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพทางอากาศ (Drone) พรอมอุปกรณ 38 หนวย

เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม พรอมอุปกรณ 9 หนวย

กรุณาลงทะเบียนเขาประชุม

กําหนดการ
12.30 น. – 13.00 น.     ลงทะเบียน 

13.00 น. – 14.00 น. 

 - แนวทางคุณสมบัติ อากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพทางอากาศ (Drone) พรอมอุปกรณ 

   และเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม พรอมอุปกรณ  

-  การรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง

14.00 น. – 15.30 น. 

-  ประโยชนและการนําไปใชเครื่องจบัพกัิดดวยสัญญาณดาวเทียม พรอมอุปกรณ และ UAV/โดรน

   ในงานสํารวจ

15.30 น. – 16.00 น. 

-  ถาม ตอบ



การจัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ
อากาศยานไรคนขบัสําหรับถายภาพทางอากาศ (Drone) พรอมอุปกรณ 38 หนวย

เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม พรอมอุปกรณ 9 หนวย

o ที่มา/วัตถุประสงคของการจัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ

o แนวทางกําหนดคุณสมบัติการจดัซ้ือครุภัณฑสํารวจ

o การรายงานการจัดซื้อจัดจางฯ

กนัยายน 2564



รวบรวมหนวยงานท่ีจําเปนตองใชโดรน กรมทางหลวง จํานวน 131 ชุดแบงเปน
 แขวงทางหลวง 104 แหง  / สํานักงานทางหลวง 18 แหง / ศูนยสรางทาง 5  แหง / ศูนยสรางและบูรณะสะพาน 4  แหง

ป 2564 ป 2565 

เหตุผล - นํารองโครงการนําโดรนในภารกิจกรมฯ

- บริหารจัดการชวงเทศกาล

- บริหารงานภัยพิบัติและฉกุเฉิน

- งานสํารวจออกแบบ

- เพ่ิมหนวยงานดําเนินการเอง 

   - ศูนยสรางทาง 5 ชุด

   - ศูนยสรางและบูรณะสะพาน (4 ภาค) 4 ชุด

ขอตั้งงบประมาณ 122 ชุด 77 ชุด (68+5+4)

ไดรับจัดสรร 54 ชุด 38 ชุด

ไมไดรับจัดสรร 68 ชุด 39 ชดุ (คาดวาจะขอตั้ง ป 2566)

ที่มาของการจัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ



ประชาสัมพันธ

ภัยพิบัติ

บรหิารจราจร

สํารวจ/วางแผน

การจัดซ้ืออากาศยานไรคนขับส◌ําหรับถายภาพทางอากาศ (DrDDDD พรอมอุปกรณ

จํานวน 38 ชุด วงเงินชดุละ 110,000 บาท (รวม 4,180,000 บาท) 



แนวทางการใชประโยชนของอากาศยานไรคนขับ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจร



แนวทางของคุณสมบัติ DRONE

1.อากาศยานไรคนขับ (Drone)พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชดุ ประกอบดวย

 อากาศยานไรคนขับ (Drone)สําหรับถายภาพทางอากาศแบบปกหมุน (Multirotor Unmanned 

Aerial Vehicle : MUAV) มีจํานวนใบพัดไมนอยกวา 4 ใบพัด

 โดรนแบบ 4 ใบพัด : เพ่ือการบินสํารวจที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพ

 ระยะเวลาการบินไมนอยกวา 30 นาที : สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ที่ตองการสํารวจ หรือ

รายงานสภาพจราจรเพ่ือประกอบการบริหารจัดการ

 บินไดไกลไมนอยกวา 7 กม. : ครอบคลุมพ้ืนที่เขตทางหลวง

 กลองถายภาพแบบสี เคลื่อนไหวแบบ 4K ไมนอยกวา 30 fpsความละเอียดไมนอยกวา 

3,840x2,160 : ในการจัดทาํแผนที่สํารวจเพ่ือการออกแบบทางหลวงภาพถายตองมคีวาม

ละเอยีดคมชัดสาํหรับการประมวลผลใหเปนไปตามมาตรฐานการสํารวจดานวิศวกรรม

 มีจอแสดงผลภาพขณะทําการบินตดิตั้งบนเคร่ืองควบคุมภาคพ้ืนดิน :สามารถถายทอดภาพ

ขณะบินสํารวจไดแบบ Real Time และสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรของหนวยงาน

สวนกลาง



 รายการอปุกรณที่ควรมีในชุด DRONE

 Micro SDXC Card UHS-1 ขนาดความจุไมนอยกวา 128 GB จํานวน 1 อัน

 

 แบตเตอร่ีแบบเดียวกันกับที่ติดมากับโรงงานผูผลิต จํานวน 4 กอน

 แทนประจไุฟไดพรอมกันไมนอยกวา 2 กอน จํานวน 1 อัน 

 กระเปากันกระแทก 1 ใบ

 อุปกรณชารจแบตเตอรี่ใชในรถยนต จํานวน 1 ชดุ 



2. ระบบเครือขาย (Network) : ตองเสนอวิธกีารเช่ือมโยง เผยแพร ภาพถายทันตอเหตุการณ (Real Time) หรอื ภาพเหตกุารณ 

ที่ไดจากการถายโดยอากาศยานไรคนขับ ผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เชน Facebook Live Line Instagram เปนตน

3. เอกสารคูมือ ดังนี้

3.1 คูมือการใชงานเบื้องตนของอากาศยานไรคนขับ ภาษาไทย 

3.2 คูมือแนะนําหากเกิดอุบัติเหตุ ขอกฎหมาย ที่ควรระวังขณะใชงานของอากาศไรคนขบั

3. การอบรม : จัดสาธิตวิธีการใชงานใหแกเจาหนาที่ของกรมทางหลวงเพ่ือใหสามารถใชงานถายภาพทางอากาศได ระยะเวลาใน

การฝกอบรมไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4. การข้ึนทะเบียนอากาศยานไรคนขับ

4.1 ผูขายตองจัดเตรียมเอกสารในสวนตัวเคร่ือง เชน ภาพถาย QR Code ตัวเครื่อง ฯลฯ และรวบรวมเอกสารประกอบการข้ึน

ทะเบยีน พรอมนําไปข้ึนทะเบียนอากาศยานไรคนขับกับหนวยงานที่กาํกับควบคุมการใชงานทกุเคร่ืองที่สงมอบ

4.2 ผูขายตองจัดทําประกันภัยคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินบุคคลภายนอกของอากาศยานไรคนขับที่สง

5.หลักเกณฑการจายเงิน : ผูซ้ือจะจายเงินใหแกผูขายเม่ือสงมอบอุปกรณ คูมือ สาธิตวิธีการใชงาน และหลักฐานการขึ้นทะเบียน

อากาศยานไรคนขับกับหนวยงานที่เก่ียวของ ครบถวนตามสญัญา

แนวทางการของคุณสมบัติ (ตอ)



ผลการจัดซ้ือครุภณัฑอากาศยานไรคนขับฯ   พ.ร.บ. ประจาํป 2564 จํานวน 54 ชุด
ขอมูลจากระบบ Plannetหนวยงาน จํานวนแผน  จํานวนแผนจัดสรร (บาท)

สํานักงานทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม) 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 2 (แพร) 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 3 (สกลนคร) 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 4 (ตาก) 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก) 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 6 (เพชรบูรณ) 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแกน) 3 330,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม) 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 9 (อุบลราชธาน)ี 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา) 7 770,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 11 (ลพบุรี) 7 770,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบุรี) 5 550,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพ) 8 880,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 14 (ชลบรีุ) 6 660,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขันธ) 6 660,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 16 (นครศรีธรรมราช) 1 110,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 17 (กระบ่ี) 2 220,000.00                  

สํานักงานทางหลวงท่ี 18 (สงขลา) 1 110,000.00                  

ผลรวมท้ังหมด 54 5,940,000.00                https://www.djibangkok.comwww.zoomcamera.net/ https://th.aliexpress.com/

Autel EVO 2 proDJI Mavic 2 Pro with 
Smart Controller

DJI Phantom 4 Pro
Smart Controller



Drone พรอมอปุกรณ (ป 2564)

แบตเตอรี่พรอมแทนชารจ กระเปากันกระแทกโดรนพรอม สมารทคอนโทรล

โดรนพรอม สมารทคอนโทรล



ภาพการอบรมหนวยตางๆ



ภาพการอบรมหนวยตางๆ



ภาพการอบรมหนวยตางๆ



ภาพการอบรมหนวยตางๆ



ภาพการอบรมหนวยตางๆ



การจดัซ้ือเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทยีม พรอมอุปกรณ Base Station, Rover Station และ 

Controller จํานวน 9 ชุด วงเงินชุดละ 500,000 บาท (รวม 4,500,000 บาท) 



แนวทางกําหนดคุณสมบัติ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม RTK

เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม RTK จํานวน 1 ชดุ ประกอบไปดวย

 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทยีม GNSS ชนิดสองความถ่ีแบบ RTK พรอมอุปกรณประกอบ 

จํานวน  3  เครื่อง

 รับสัญญาณดาวเทียม ไมนอยกวา 572 ชอง  :  รองรับดาวเทียมที่ใหบริการอยู

 ทํางาน Base และ Rover ได :  สามารถใชงานไดหลากหลายรูปแบบ

 วัสดุมมีาตรฐาน IP67 :  อปุกรณมีคุณภาพเหมาะสมสําหรบัใชงานภาคสนามได

 มีชองใส SIM ปรับแกคา :  มีความเร็วลดคาความคลาดเคลื่อนการระบุพิกัด

 คลาดเคลื่อนทางราบ ไมเกิน 8 mm + 1 ppm RMS :  การทํารังวัดตามหลักวิศวกรรม

 คลาดเคลื่อนทางดิ่ง ไมเกิน 15 mm + 1 ppm RMS :การทํารังวัดตามหลักวิศวกรรม

 ใสแบตเตอรี่ได 2 กอน แบบ Hot Swap :  ปฏิบัติงานการอยางตอเน่ือง

 ตัวเครื่องผานการรับรองจาก กสทช. :  สามารถใชงานตามมาตรฐานภาครัฐ



แนวทางกําหนดคุณสมบัติ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม RTK

 เครื่องควบคุมเคร่ืองรับสัญญาณ GNSS ชนดิสองความถ่ี จํานวน 3 เครื่อง

 หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 1.4 GHz 

: รองรับการประมวลผลขอมูลในภาคสนามไดทันตอเหตุการณ

 ความจําแบบภายในเครื่อง ขนาดไมนอยกวา 16 GB

: สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ

 มีมาตรฐานปองกันฝุนและน้ําตามมาตรฐาน IP67 

: อุปกรณมคีุณภาพเหมาะสมสําหรับใชงานภาคสนามได

 โปรแกรมประมวลผลขอมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS จํานวน 1 ชุด

 ขาต้ัง 3 ขา และขาตั้งเดี่ยว  จํานวน 3 ชุด

 กลองกันกระแทก  จํานวน  3  ชุด



2.การจัดทําเอกสารคูมือ ดงันี้

2.1 คูมือการใชงานของเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 คูมือแนะนําหากเกิดอุบัติเหตุ ขอกฎหมาย ที่ควรระวังขณะใชงานเคร่ืองหาพิกัดดวยสัญญาณ

ดาวเทียม (ถามี)

3. ผูขายตองสงมอบชุดโปรแกรมติดตั้งที่เก่ียวของกับการใชงานทั้งหมดใหกับผูซ้ือ โดยเปน

โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

4.การสาธิตวธิีการใชงาน

4.1 ผูขายตองสาธิตวิธีการใชงานและใหทดลองใชงานเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม อยาง

นอย 1 หลักสูตร โดยมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ

4.2 ผูขายดําเนินการสาธิตวิธีการใชงานและใหทดลองใชงานเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม 

ณ สํานักงานทางหลวง ตามแตละพ้ืนที่ที่ไดรับมอบเครื่อง

แนวทางกําหนดคุณสมบัติ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม RTK



1 ชุดประกอบดวย

• เครื่องหาพิกัดดาวเทียม (base/rover) จํานวน 3 เคร่ือง

พรอมเคร่ืองควบคุม จํานวน 3 ชุด

• ฐานตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ (Base Station) จํานวน 3 อัน

• อุปกรณสําหรับเคลื่อนที่ (Rover) จํานวน 3 อัน

โปรแกรมประมวลผล

ขอมูลสัญญาณดาวเทียม 

GNSS

จํานวน 1 ชุด

 รายการอุปกรณที่ควรมีในชุดเครื่องหาพิกัด



 การบํารุงรักษา/การบริการหลังการขาย  กรณีเคร่ืองชํารุด หรือมี

ปญหาในการใชงาน สามารถติดตอ สอบถาม หรือ สงซอมกับผูขายได

ทันที 

 การอบรมใชงาน กําหนดใหอบรมฝกอบรมไมนอยกวา 6 ชั่วโมง 

สําหรับโดรน และ ไมนอยกวา 12 ชั่วโมงสําหรับเคร่ืองจับพิกัด ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  พรอมการจัดทําคูมือการใชงานเบื้องตน 

คูมือแนะนําหากเกิดอุบัติเหตุ ขอกฎหมาย ที่ควรระวัง

 การขึ้นทะเบียนและการประกันภัยคุมครองความเสียหายตอ

ทรัพยสินบุคคลภายนอก  ตามหนวยงานที่จัดซ้ือ

การจัดซือ

โดยหน่วยงาน



ผูขายขึ้นทะเบยีน



การข้ึนทะเบียนโดรน

มี 2 ประเภท ตองข้ึนทะเบียนทั้ง 2 ประเภท คือ

1. การข้ึนทะเบียน ของ สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) คือ การขึ้นทะเบียนผูบังคับ โดรน 

(เสมือนการทําใบขับขี่ ) สามารถกรอกแบบฟอรมและแนบเอกสาร และตองลงทะเบียนออนไลนผาน   

https://uav.caat.or.th/  เทาน้ัน   ใชเวลาประมาณ 15 วันอนุมัติเอกสาร (เอกสารตองครบ)

2. การข้ึนทะเบียน ของ กสทช. คือ การขึ้นทะเบียนผูครอบครอง (เสมือนการทําทะเบียนรถยนต) สามารถกรอบ

แบบฟอรมและแนบเอกสาร และขึ้นทะเบียนไดที่ กสทช. (ภาค/เขต ทั่วประเทศ) ในเวลาราชการใชเวลาประมาณ  

1 ชม. ตองสงเอกสารตัวจริง   เทา น้ัน   และตองไม เ กิน 30 วันนับ ต้ังแตมี โดรนไว ในครอบครอง                

(วันที่สงมอบพัสด)ุ หากฝาฝนมีคาปรับ 5,000 บาท

***ตองขึ้นทะเบียนทั้ง 2 ประเภท  CAAT และ กสทช.***

หมายเหตุ  ถาม -->สํานักทางหลวง/แขวงทางหลวง สามารถขึ้นทะเบียนไดไหม อธิบดีมอบหมายใหหรือยัง 

ตอบ -->หนังสือที่ จ.2.3/7/8/2563 เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการลงนามในหนังสือแทนอธิบดี  โดย อทล.            

ไดมอบหมายในการสงเอกสารตางๆ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของไวแลวคะ 



การรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจาง
ระบบติดตามงบประมาณ 

Budget Tracker

หมวดงานครุภัณฑ และงานจางที่ปรึกษา
http://dev.doh.go.th:8088/budget



1. คดัเลือกรายการจาก พ.ร.บ. 2. คัดเลือกรายการจากจัดซ้ือจัดจาง

3. บันทกึโครงการ และ ปรบัปรุงความกาวหนางาน

หลักการ

ทาํงาน

ของ

ระบบ

ติดตาม

งบประมาณ



หนวยงานตองลงขอมูลในระบบจัดซ้ือจัดจางของกรมทางหลวงดวย!!



          สามารถปรบัปรุงสถานะ หรือดึงขอมูลจัดซ้ือจัดจาง ไดภายหลัง ดวยรหัสจัดซ้ือ

จัดจาง หรือ รหสังบประมาณ(GF)

- กรณีเช่ือมดวยรหัสงบประมาณ(GF) จะตองมีการบันทึกรหสัGFจากจัดซ้ือจัดจาง ระบบจึง

จะเช่ือมโยงได

- กรณีเช่ือมดวย รหัสจัดซ้ือจัดจาง สามารถเขาไปคนหารหัสไดจาก เว็ปไซตหนาจอ

รายละเอยีดการจัดซ้ือจดัจางรายโครงการURL:http://www.doh.go.th/project_detail



เร่ืองเพ่ือโปรดทราบ
 22473 ลว. 10ส.ค.63 กองบัชชาการตํารวจนตรบาล

การจัดต้ังศูนยตอตานอากาศยานซึ่งไมมีนักบินฯ ของ กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล ไดแตงต้ังสวนปฏิบัติการ

ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง หลักเกณฑการขออนุญาตและ

เงื่อนไขในการบังคับหรือปลอยอากาศยานซ่ึงไมมีนักบินประเภท

อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสรุปคือ

 กําหนดใหผูบังคับโดรนมอีายุ ไมตํ่ากวา 20 ป

 กําหนดเงื่อนไข กอนทาํการบิน และระหวางทาํการบิน

 การขึ้นทะเบียน 



แผน/ผล การเบิกจาย

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จ ภายในเดือน ธันวาคม 2563  เบิกจาย ไมเกิน ไตรมาส 2 ของป งปม.               

สงสําเนาใบส่ังซ้ือส่ังจางและประกาศผลผูชนะฯ ที่ bmm3system@gmail.com กลุมพัฒนาระบบบริหารงานบํารุง

ติดตอสอบถาม
 กลุมพัฒนาระบบบริหารบํารงุทาง  

 โทร 23530, 23532 

Download 

เอกสารประกอบการประชุม

http://bmm.doh.go.th/


