
ประชุมเตรียมความพรอมในการจัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ :
อากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพทางอากาศ 

(Drone) พรอมอุปกรณ จํานวน 54 หนวย

วันที่  11 กันยายน 2563

หองประชุมมนัส 1 ช้ัน 3

สํานักบริหารบาํ รุงทาง กรมทางหลวง



ที่มา :

 รวบรวมความตองการครุภัณฑ พบวามีความตองการครุภัณฑสํารวจ (Drone) 

 เสนอขอรับงบประมาณ 122 หนวย หนวยละ 130,000 บาท

 แตงต้ังคณะทํางานพิจารณาคุณสมบัติ อากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพ
ทางอากาศ (Drone) พรอมอุปกรณ และเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม 
พรอมอุปกรณ Base Station, Rover Station และ Controller 

 สงป. พิจารณาใหเสนอโครงการนํารอง  54 หนวย และตัดเครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียม พรอมอุปกรณฯ

 คณะกรรมาธิการพิจารณาคุณสมบัติ และใหปรับลดงบประมาณ 20,000 บาท

คงเหลือ 110,000 บาท ตอหนวยงาน 



วัตถุประสงคในการจัดซื้อ

 เพ่ือชวยในการบริหารจัดการจราจรในภาพรวมของ

โครงขายทางหลวง

 เพ่ือชวยตรวจสอบสภาพปญหาจราจรติดขัดไดอยาง

รวดเร็ว

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

แนะนําเสนทาง รายงานปญหาจราจร ของแขวงฯ

 เพ่ือสนับสนุนการอํานวยความปลอดภัยทางถนน

ในชวงเทศกาล เหตุการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และงาน

ตามภารกิจของกรมทางหลวง

 เพ่ือใชสนับสนุนการสํารวจภาพถายทางอากาศเพ่ือใช

ออกแบบทางหลวง

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

พ้ืนที่นํารอง :  

18 สํานักงานทางหลวง 

36 แขวงทางหลวง (รอบกรุงเทพฯและ

บนทางหลวงสายหลัก) 



แนวทางของคุณสมบัติ

1.อากาศยานไรคนขับ (Drone)พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

 อากาศยานไรคนขับ (Drone)สําหรับถายภาพทางอากาศแบบปกหมุน 

(Multirotor Unmanned Aerial Vehicle : MUAV) มีจํานวน

ใบพัดไมนอยกวา 4 ใบพัด
 โดรนแบบ 4 ใบพัด : เพ่ือการบินสํารวจท่ีมีความมั่นคงมีเสถียรภาพ

 ระยะเวลาการบินไมนอยกวา 30 นาที : สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ี

ตองการสํารวจ หรือรายงานสภาพจราจรเพ่ือประกอบการบริหารจัดการ

 บินไดไกลไมนอยกวา 7 กม. : ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตทางหลวง

 กลองถายภาพแบบสี เคลื่อนไหวแบบ 4K ไมนอยกวา 30 fpsความ

ละเอียดไมนอยกวา 3,840x2,160 : ในการจัดทําแผนท่ีสํารวจเพ่ือ        

การออกแบบทางหลวงภาพถายตองมีความละเอียดคมชัดสําหรับ          

การประมวลผลใหเปนไปตามมาตรฐานการสํารวจดานวิศวกรรม

 มีจอแสดงผลภาพขณะทําการบินติดตั้งบนเครื่องควบคุมภาคพ้ืนดิน :

สามารถถายทอดภาพขณะบินสํารวจไดแบบ Real Time และสนับสนุน

การบริหารจัดการจราจรของหนวยงานสวนกลาง



1.อากาศยานไรคนขับ (Drone)พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

(ตอ) 

 อุปกรณเพิ่มเติมสําหรับอากาศยานไรคนขับ

 Micro SDXC Card UHS-1 

 แบตเตอรี่สํารอง จํานวน 2 กอน 

 แทนประจุไฟจํานวน 1 อัน 

 กระเปากันกระแทกสําหรับบรรจุตัวเครื่องอากาศยานไรคนขับ 

และบรรจุอุปกรณเสริมเพิ่มเติม 

 อุปกรณชารจแบตเตอรี่อากาศยานไรคนขับสําหรับใชในรถยนต 

จํานวน 1 ชุด 

แนวทางการของคุณสมบัติ (ตอ)



2. ระบบเครือขาย (Network) ตองเสนอวิธีการเช่ือมโยง เผยแพร 

ภาพถายทันตอเหตุการณ (Real Time) หรือ ภาพเหตุการณ ที่ไดจากการ

ถายโดยอากาศยานไรคนขับ ผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เชน 

Facebook Live Line Instagram เปนตน

3. ตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูและความชํานาญทางดานเทคนิคที่มีความรู

ความเขาใจในการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณหลังจากการติดต้ังแลว

เสร็จแกเจาหนาที่ควบคุมการใชงานประจําหนวยงานและจัดสาธิต

วิธีการใชงานใหแกเจาหนาที่ของกรมทางหลวงเพ่ือใหสามารถใชงาน

ถายภาพทางอากาศได

แนวทางการของคุณสมบัติ (ตอ)



แนวทางการ ใช ป ร ะ โยชน ของอากาศยานไ ร คน ขับ  (DRONE)  

เพื่ อ ส นับส นุน เพื่ อบริ หา ร จัดการจราจรของหน วย ง านส วนกลาง

 สามารถนําขอมูลภาพถายแบบ Real time ในการเผยแพรใหกับ

ผูใชทาง เพ่ือประกอบการวางแผนการเดินทางของประชาชน

 นําขอมูลที่ ไดจากอากาศยานไรคนขับ (Drone) มาพัฒนา

ปญญาประดิษฐ  เ พ่ือใช สังเคราะหและวิเคราะหประกอบ         

การบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวง เชน สภาพ

การจราจร สภาพภูมิประเทศ อุบัติเหตุและอุบัติภัยตาง ๆ 

 เช่ือมตอและแลกเปล่ียนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ เชน ตํารวจทางหลวง เปนตน 

เพ่ือใหสามารถดําเนินการรวมกันบริหารจัดการจราจรและ

อุบัติเหตุบนทางหลวงในภาพรวม

 นําขอมูลที่ไดจากอุปกรณดังกลาว นํามาวิเคราะหและแกไขปญหา

จราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวงในระยะยาว

ศูนยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (HTOC)

Built in 

Display



แนวทางการ ใช ป ร ะ โยชน ของอากาศยานไ ร คน ขับ  (DRONE)  

เพื่ อ ส นับส นุนการบริ หา ร จัดการจราจรของหน วย ง านในภู มิ ภ าค

สํานักทางหลวง/แขวงทางหลวง
 สํารวจพ้ืนที่ที่มีปญหาการจราจรติดขัด เพ่ือวางแผนและ

แกไขปญหาการจราจรในพ้ืนที่

 สงขอมูลมาที่ศนูยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ 

(HTOC) เพ่ือการบริหารจัดการจราจรในภาพรวมของ

โครงขายทางหลวง

 สงขอมูลผานสือ่ออนไลน ประชาสัมพันธ แนะนําเสนทาง 

รายงานปญหาจราจร 

 เพ่ือสนับสนุนการอํานวยความปลอดภัยทางถนนในชวง

เทศกาล เหตุการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และงานตามภารกิจ

ของกรมทางหลวง

 เพ่ือใชสนับสนุนการสํารวจภาพถายทางอากาศเพ่ือใช

ออกแบบทางหลวง

Many to 1

(Purchase) 1 to 

1

ศูนยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (HTOC)

Live Clips

1 to 

1

Live

Built in 

Display



ดานงานสํารวจและงานวางแผน

• ใชสํารวจทางเพ่ือใชในการวางแผนและออกแบบทําใหเก็บ

รายละเอียดไดครบถวน รวดเร็ว ลดขอผิดพลาด ผูออกแบบ

เห็นภาพชัดเจน

• ใชสนับสนุนกับอุปกรณการสํารวจอื่นๆ

• ใชสํารวจทําบัญชีทรัพยสิน เขตทาง การรุกล้ํา ฯลฯ

• งานควบคุมการกอสราง ติดตามความคืบหนาของงาน

เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ

• สํานักงานทางหลวงมักประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร และ

มีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาการทํางาน 

• จึงนําเทคโนโลยีดานอากาศยานไรคนขับ (UAV) อัลกอริทึม

ดานการประมวลผลภาพ ทําแผนท่ีภาพถายดวยวิธีโฟโต-

แกรมเมตรี (Photogrammetry) 

• ไดผลลัพธเปนภาพออรโธ (Orthophoto) ความละเอียดสูงท่ี

มีความถูกตองทางตําแหนงเพียงพอสําหรับงานแผนท่ี

รายละเอียดภูมิประเทศ

สนับสนุนงานสํารวจและงานวางแผน



ปญหาและขอสงสัย





เรื่องเพื่อทราบ

แนวทางการปฏิบัตใินการตรวจสอบพัสดุประจําป 2563

การจัดตั้งศูนยตอตานอากาศยานซ่ึงไมมนัีกบินฯ ของ กองบัญชาการตํารวจแหงชาติ

 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑการขออนุญาตและเงื่อนไขในการบงัคับหรอื
ปลอยอากาศยานซ่ึงไมมีนักบนิประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอกพ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดเอกสาร(ต่ํากวา10 ลบ.) ครุภัณฑสํารวจท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
7,020,000 บาท รวม 54 รายการ (รวม 54 หนวย)

แนวทางการนําไปใชประโยชนของโดรน

สิ่งท่ีตองรูในการขึ้นทะเบยีนของโดรน



ผูเ้สนอราคาตอ้ง

ขึน้ทะเบียน



การเรงรัดการเบิกจาย

ขอใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2563   

สงสําเนาใบส่ังซื้อส่ังจาง มายังกลุมพัฒนาระบบบริหารบํารุงทาง สํานักบริหาร
บํารุงทาง

ติดตอสอบถาม
 กลุมพัฒนาระบบบริหารบํารุงทาง  

 โทร 23530, 23532 Download 

เอกสารประกอบการประชุม
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