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แนวทางการของคุณสมบตัิของอากาศยานไรคนขับ (Drone) พรอมอุปกรณ 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1. เพ่ือชวยในการบรหิารจัดการจราจรในภาพรวมของโครงขายทางหลวง 

1.2. เพ่ือชวยตรวจสอบสภาพปญหาจราจรติดขัดไดอยางรวดเร็ว 

1.3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แนะนําเสนทาง รายงานปญหาจราจร ของ

แขวงทางหลวง 

1.4. เพ่ือสนับสนุนการอํานวยความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล เหตุการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และ

งานตามภารกิจของกรมทางหลวง 

1.5. เพ่ือใชสนับสนุนการสํารวจภาพถายทางอากาศเพ่ือใชออกแบบทางหลวง 

 

2.  รายละเอียดของอากาศยานไรคนขับ (Drone) พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ประกอบไปดวย 

2.1. อากาศยานไรคนขับ (Drone) สําหรับถายภาพทางอากาศ แบบปกหมุน (Multirotor 

Unmanned Aerial Vehicle : MUAV) มีจํานวนใบพัดไมนอยกวา 4 ใบพัด  

• สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวติดตามสภาพการจราจร และติดตามสถานการณภัย

พิบัติ เชน อุทกภัย ภัยแลง ในพ้ืนท่ีเขตทางหลวง ติดตามความกาวหนางานกอสราง

ทางหลวงขนาดใหญ/ขนาดกลาง เปนตน  

• อากาศยานไรคนขับแบบหลายใบพัด (Multirotor Unmanned Aerial Vehicle : 

MUAV) มีจํานวนใบพัดไมนอยกวา 4 ใบพัด  

• ตัวเครื่องอากาศยานไรคนขับมีน้ําหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม  

• มีระบบบินกลับจุดข้ึนอัตโนมัติ (Return to Home)  

• แบตเตอรี่ตัวเครื่องไมนอยกวา 3,850 mAh ชนิด Li-Po สามารถรองรับการปฏิบัติงาน

บินได 30 นาที ตอการบินหนึ่งครั้ง พรอม Wall Charging Hub 1 ชุด  

• สามารถบินเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 50 กิโลเมตร ตอ ชั่วโมง  

• มีระบบสื่อสารระหวางอากาศยานไรคนขับกับเครื่องควบคุมภาคพ้ืนดิน ไดไกลไมนอย

กวา 7 กิโลเมตร  

• ความแมนยําในการลอยตัวดวย GPS ความคลาดเคลื่อนแนวตั้งไมเกิน ±0.5 เมตร 

และความคลาดเคลื่อนในแนวนอนไมเกิน ±1.5 เมตร  

• สามารถบินข้ึนและลงจอดแบบอัตโนมัติ (Automatic Takeoff and Landing)  
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• มีอุปกรณปองกันภาพสั่นไหวแบบ 3 แกน (3-Axis Gimbal)  

• กลองถายภาพมีเซ็นเซอร CMOS ไมนอยกวา 1 นิ้ว  

• กลองถายภาพแบบสี (RGB) มีความละเอียดภาพไมนอยกวา 20 Mega Pixel และ

สามารถถายภาพเคลื่อนไหวแบบ 4K ไมนอยกวา 30 fps ท่ีมีความละเอียดไมนอยกวา 

3,840x2,160  

• กลองถายภาพสามารถรองรับหนวยความจําภายนอกชนิด Micro SD Card ขนาด

ความจุไมนอยกวา 128 GB  

• มีจอแสดงผลภาพขณะทําการบินติดตั้งบนเครื่องควบคุมภาคพ้ืนดิน  

• มีกระเปาสําหรับบรรจุอากาศยานไรคนขับและระบบควบคุม ท่ีสามารถพกพาได

สะดวก  

• การรับประกันอากาศยานไรคนขับแบบปกหมุน ทุกชิ้นสวน ไมนอยกวา 2 ป โดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  

 

2.2. อุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับอากาศยานไรคนขับ 

• หนวยความจําภายนอกชนิด Micro SDXC Card UHS-1 ความเร็วในการเขียนไมนอย

กวา 170 MB/s มีขนาดความจุไมนอยกวา 128 GB หรือดีกวา จํานวน 1 อัน  

• แบตเตอรี่สํารองสําหรับอากาศยานไรคนขับเปนรุนและแบบเดียวกันกับท่ีติดมากับ

โรงงานผูผลิต จํานวน 2 กอน  

• แทนประจุไฟหรือท่ีประจุไฟแบตเตอรี่รองรับการประจุไฟไดพรอมกันไมนอยกวา 2 กอน 

จํานวน 1 อัน  

• กระเปากันกระแทกสําหรับบรรจุตัวเครื่องอากาศยานไรคนขับ และบรรจุอุปกรณเสริม

เพ่ิมเติม  

• อุปกรณชารจแบตเตอรี่อากาศยานไรคนขับสําหรับใชในรถยนต จํานวน 1 ชุด 

 

3. ผูเสนอราคา ตองมีรายละเอียดดังนี้  

3.1. มีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูและความชํานาญทางดานเทคนิคท่ีมีความรูความเขาใจในการใชงาน

และบํารุงรักษาอุปกรณหลังจากการติดตั้งแลวเสร็จแกเจาหนาท่ีควบคุมการใชงานประจํา

หนวยงาน และจัดสาธิตวิธีการใชงานใหแกเจาหนาท่ีของกรมทางหลวงเพ่ือใหสามารถใชงาน

ถายภาพทางอากาศได 
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3.2. ตองเสนอขอเทคนิคเก่ียวกับหลักการทํางาน วิธีปฏิบัติงานของอากาศยานไรคนขับ (Drone) 

พรอมอุปกรณ ท้ังในรปูแผนงาน แผนผังและรายละเอียดอุปกรณ รูปแบบการติดตั้ง 

3.3. ตองเสนอแผนงาน วิธีการพรอมท้ังรายการอุปกรณและกําหนดเวลาในการซอมแซม

เปลี่ยนแปลงอุปกรณและบํารุงรักษาอากาศยานไรคนขับ (Drone) สําหรับถายภาพ                 

ทางอากาศ ตลอดอายุสัญญาการรับประกันและแนวทางการดําเนินงานหลังจากหมดสัญญา

การรับประกัน ใหกับผูซ้ือ 

3.4. ตองจัดทําตารางเปรียบเทียบระหวางขอกําหนดของผู ซ้ือกับผู เสนอราคา พรอมท้ัง

เอกสารอางอิงอยางชัดเจนและครบถวน 

3.5. ตองเสนอชื่อ คุณวุฒิหรือวุฒิบัตร ดานการบังคับอากาศยานไรคนขับท่ีไดรับจากการฝกอบรม

ของ บริษัท หนวยงาน หรือสถาบัน ตาง ๆ ของผูเชี่ยวชาญและผูประสานงานเพ่ือให          

การสนับสนุนทางดานเทคนิคและบํารุงรักษาตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

3.6. ตองจัดหาและดําเนินการติดตั้งโปรแกรมแสดงผลควบคุมสั่งการท่ีใชงานรวมกับอากาศยานไร

คนขับ (Drone) สําหรับถายภาพทางอากาศ โดยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจ ายใน            

การใชงาน (ถามี) เปนระยะเวลา 2 ป   

3.7. ตองเสนอวิธีการเชื่ อมโยง เผยแพร  ภาพถายทันตอเหตุการณ  (Real Time) หรือ                      

ภาพเหตุการณ ท่ีไดจากการถายโดยอากาศยานไรคนขับ ผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

เชน Facebook Live Line Instagram เปนตน  

 
4. ขอกําหนดการรับประกัน การบํารุงรักษา และซอมแซม 

4.1. ผูขายตองจัดใหมีผูเชี่ยวชาญแนะนําการติดตั้งและใชงานตลอดอายุการรับประกันสินคา           

โดยแจงรายละเอียดการติดตอ โดยใหยื่นพรอมเขาเสนอราคา 

4.2. การติดตอประสานงานระหวางการรับประกัน  เม่ือเกิดความชํารุด เสียหาย เก่ียวกับอากาศ

ยานไรคนขับผูซ้ือจะแจงผูขายใหทราบทางโทรศัพทและจะสงมอบอุปกรณท่ีชํารุดเสียหาย

พรอมเอกสารทางราชการโดยสงโทรสาร หรืออีเมล (E-Mail) หรือสงมอบใหกับผูประสานงาน

ของผูขาย 

4.3. ในการดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาในระยะเวลารับประกัน ผูขายตองแจงกําหนดการท่ีจะ

ดําเนินการซอมแลวเสร็จใหแกผูซ้ือทราบภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากไดรับเอกสารการแจง

ซอม 

4.4. หากการซอมแซมใชระยะเวลานานกวา 45 วัน นับจากวันท่ีผูซ้ือสงมอบอุปกรณท่ีชํารุด 

เสียหาย ใหแกผูขาย ผูขายควรจัดหาอุปกรณสํารองใหผูซ้ือใชงานระหวางการซอมไปพลาง

กอน 
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4.5. ในระยะเวลารับประกัน 2 ป หากเกิดขอบกพรองในตัวอากาศยานไรคนขับ ผูขายจะตอง

รับผิดชอบในการจัดหาอะไหล ซอมแซม บํารุงรักษา หรือเปลี่ยนทดแทน ใหอยูในสภาพ

พรอมใชงานไดตามปกติ  

 
5. การจัดทําเอกสารคูมือ  ผูขายตองจัดทําเอกสารคูมือเพ่ือประกอบการสงมอบ ดังนี้ 

5.1. คูมือการใชงานเบื้องตนของอากาศยานไรคนขับ ภาษาไทย  

5.2. คูมือแนะนําหากเกิดอุบัติเหตุ ขอกฎหมาย ท่ีควรระวังขณะใชงานของอากาศไรคนขับ  โดย

สงมอบท้ังท่ีเปนเอกสารสิ่งพิมพ (Hard Copy) และในรูปแบบ Digital File ท่ีสามารถแกไข

ปรับปรุงได เชน .doc, .xls, .vsd เปนตน โดยทําการบันทึกลงสื่อบันทึกขอมูล thumb drive 

จํานวน 1 ชุด 

 
6. ขอกําหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนใด  ผูขายตองสงมอบชุดโปรแกรมติดตั้งท่ีเก่ียวของกับการใชงาน

ท้ังหมดใหกับผูซ้ือ โดยเปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

 
7. การสาธิตวิธีการใชงาน 

7.1. ผูขายตองสาธิตวิธีการใชงานและใหทดลองใชงานอากาศยานไรคนขับ อยางนอย 1 หลักสูตร 

โดยมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยตอง

ครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

• ระบบและการทํางานของอากาศยานไรคนขับท่ีสงมอบ 

• กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบินอากาศยานไรคนขับ 

• หลักในการบินอยางปลอดภัย 

• การกําหนดคาเบื้องตนสําหรับอากาศยานไรคนขับท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานรูปแบบ

ตาง ๆ 

• การถายภาพดวยอากาศยานไรคนขับ 

• การบันทึกวีดีโอและการถายทอดสัญญาณภาพวีดีโอจากอากาศยานไรคนขับผาน

ชองทางเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เชน Facebook Live, YouTube 

Live เปนตน 

• การวางแผนการบินแบบอัตโนมัติและแบบควบคุมดวยมือ 

• การจัดการสถานการณเม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยหรือฉุกเฉิน เชน สัญญาณขาดหาย การ

ติดตามโดรนท่ีสูญหาย ฯลฯ 

• การบันทึกภาพจราจรมุมสูงตามแตละพ้ืนท่ีในเขตทางหลวง เชน ทางแยกตางระดับ 

พ้ืนท่ีเสี่ยงประสบภัยพิบัติ จํานวนไมนอยกวา 5 จุด 

• การดูแลรักษาอากาศยานไรคนขับและอุปกรณประกอบ 
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7.2. ตองมีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมรวมอยางนอย 3 คน 

7.3. ผูขายตองทําการบันทึกวีดีโอและสงมอบวีดีโอการสาธิตวิธีการใชงาน ลงบนสื่อขอมูล 

thumb drive จํานวน 1 ชุด 

8. การข้ึนทะเบียนอากาศยานไรคนขับ 

8.1. ผูขายตองข้ึนทะเบียนอากาศยานไรคนขับกับหนวยงานท่ีกํากับควบคุมการใชงานทุกเครื่อง

ท่ีสงมอบ 

8.2. ผูขายตองจัดทําประกันภัยคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินบุคคลภายนอกของอากาศ

ยานไรคนขับท่ีสงมอบ 

9. การจายเงิน  ผูซ้ือจะจายเงินใหแกผูขายเม่ือสงมอบอุปกรณ คูมือ สาธิตวิธีการใชงาน และข้ึนทะเบียน

อากาศยานไรคนขับ ครบถวนตามสัญญา 

10. วงเงินงบประมาณ   110,000 บาท 

 


