


สารบญั 

 

- งานทัว่ไป 

- งานสถาปัตยกรรม 

- งานโครงสร้าง 

- งานวศิวกรรมโยธา 

- งานระบบไฟฟ้า 

- งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง 

- งานระบบกลอ้งวงจรปิด 





































































































































































































































































































































































                           งานระบบกล้องวงจรปิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการประกอบแบบ 

โครงการออกแบบปรับปรุงหอพักนักศึกษาอู่ทอง จ านวน 1 งาน 

ระบบกล้องวงจรปิด 

สายไฟเบอร์ออปติก (FIBER OPTIC 12 CORE) 

สายไฟเบอร์ออปติก แบบ 12 Core ARSS 3-Twisted Tube ประเภท Single-Mode โครงสร้าง

พิเศษออกแบบให้มีเกราะเหล็กป้องกัน (Steel Armored) การถูกของมีคมและสัตว์กัดแทะ มีวัสดุป้องกัน

น ้าซึม 2 ชั น คือชั นของ Water Blocking Tape และชั น Water Blocking yarn เป็นตัวซับความชื น      เหมาะ

ส้าหรับเป็น Backbone เส้นทางหลักระบบเครือข่าย, สายใยแก้วมาตรฐาน OS2 ขนาด Core เส้นผ่าศูนย์กลาง 

9 ไมครอน ขนาด Cladding เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ไมครอน (9/125 μm) ติดตั งได้ทั งภายนอกและภายใน

อาคารฉนวนหุ้มสายใช้สาร HDPE ทนสภาวะแวดล้อม สามารถโยงระหว่างเสาได้        โดยไม่ต้องมีลวดสลิง

เนื่องจากโครงสร้างของสายมีความแข็งแรงสูง ทนแรงดึงสูงสุด 1,200 นิวตัน 
 

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 

คุณลักษณะพื นฐาน  

-  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  

-  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  

-  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท้างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน

ได้จ้านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง  

-  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  

-  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ 

เป็นอย่างน้อย  

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส้าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA 

ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB  

-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  

-  สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้ 

-  ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

-  สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  

-  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

/กล้องโทรทัศน์… 
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ ที่มีมุมมองกล้องเป็นพื้นที่

สาธารณะ (ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล) 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส้าหรับติดตั งภายนอกอาคาร ส้าหรับใช้ในงาน

รักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ 

คุณลักษณะพื นฐาน  

-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  

-  มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  

-  ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส้าหรับการบันทึกภาพได้

ทั งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  

-  มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส้าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX 

ส้าหรับการแสดงภาพขาวด้า (Black/White)  

-  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  

-  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่้าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  

-  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 

-  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได้  

-  สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  

-  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

-  สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  

-  สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้ 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท้างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

-  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส้าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66  

-  สามารถท้างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  

-  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X 

ได้เป็นอย่างน้อย  

-  มีช่องส้าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ้าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  

-  ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

-  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  

-  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

-  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 

คุณลักษณะพื นฐาน  

-  มีลักษณะการท้างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  

-  มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps  

-  รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท้างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน

ได้จ้านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  

-  สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้ 

-  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท้างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

คุณลักษณะพื นฐาน  

-  มีลักษณะการท้างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  

-  มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps  

-  รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ 

สามารถท้างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน

ได้จ้านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง  

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  

-  สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้ 

-  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท้างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ FIBER 

- มีช่อง SFP Slot และมีพอร์ต RJ45 

- รองรับความเร็ว Gigabit 10/100/1000 Mbps  

- แปลง FIBER เป็น UTP โดยมีฟังก์ชั่นครบถ้วนสมบูรณ์ และเพ่ิม Enhance Function LFS : Link 

Fault Signaling คือเมื่อเกิดปัญหาในระบบสายสัญญาณจะท้าการสลับคู่สายไปใช้คู่สายส้ารอง

โดยอัตโนมัติ ให้ความเสถียรไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร 
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