
ลําดับ รวมคาวัสดุ

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 หองควบคุม จุดที่ 1 (ปอมยาม 1 )

1.1 เครื่องบันทึกภาพ แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง

1.2 กลองวงจรปดชนิด IP มุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอก 16 ตัว

1.3 โทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 1 เครื่อง

1.4 เครื่องสํารองไฟ 1500 VA 1 เครื่อง

1.5 สายสัญญาณ+สายไฟ+ทอรอยสาย 1 lot

1.6 กลองหุมกลอง+ขาเหล็ก+แขนยึดกลอง 16 ชุด

1.7 อุปกรณสวนควบอื่นๆ 1 lot

1.8 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE ขนาด 16 ชอง 1 เครื่อง

1.9 คาติดตั้ง 1 เหมา

1.10 ตู Wall Rack Mount ขนาด 19 นิ้ว 9U 1 ตู ปอม1

รวม

ปริมาณงานจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมคาติดตั้ง ปงบประมาณ  2561
คาวัสดุ คาแรงงาน



ลําดับ รวมคาวัสดุ

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 หองควบคุม จุดที่ 2 (อาคารนันทนาการ)

1.1 เครื่องบันทึกภาพ แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง

1.2 กลองวงจรปดชนิด IP มุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอก 13 ตัว

1.3 โทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 1 เครื่อง

1.4 เครื่องสํารองไฟ 1500 VA 1 เครื่อง

1.5 สายสัญญาณ+สายไฟ+ทอรอยสาย 1 lot

1.6 กลองหุมกลอง+ขาเหล็ก+แขนยึดกลอง 13 ชุด

1.7 อุปกรณสวนควบอื่นๆ 1 lot

1.8 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE ขนาด 16 ชอง 1 เครื่อง

1.9 คาติดตั้ง 1 เหมา

รวม
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ลําดับ รวมคาวัสดุ

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 หองควบคุม จุดที่ 3 (อาคารราชพฤกษ)

1.1 เครื่องบันทึกภาพ แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง

1.2 กลองวงจรปดชนิด IP มุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอก 13 ตัว

1.3 โทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 1 เครื่อง

1.4 เครื่องสํารองไฟ 1500 VA 1 เครื่อง

1.5 สายสัญญาณ+สายไฟ+ทอรอยสาย 1 lot

1.6 กลองหุมกลอง+ขาเหล็ก+แขนยึดกลอง 13 ชุด

1.7 อุปกรณสวนควบอื่นๆ 1 lot

1.8 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE ขนาด 16 ชอง 1 เครื่อง

1.9 คาติดตั้ง 1 เหมา

รวม
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ลําดับ รวมคาวัสดุ

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 หองควบคุมจุดท่ี 4 (อาคารนิดาสัมพันธ ชั้น 2)

1.1 เครื่องบันทึกภาพ แบบ 16 ชอง 2 เครื่อง

1.2 กลองวงจรปดชนิด IP มุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอก 32 ตัว

1.3 โทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 2 เครื่อง

1.4 เครื่องสํารองไฟ 1500 VA 2 เครื่อง

1.5 สายสัญญาณ+สายไฟ+ทอรอยสาย 1 lot

1.6 กลองหุมกลอง+ขาเหล็ก+แขนยึดกลอง 32 ชุด

1.7 อุปกรณสวนควบอื่นๆ 1 lot

1.8 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE ขนาด 16 ชอง 2 เครื่อง

1.9 คาติดตั้ง 1 เหมา

รวม
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ลําดับ รวมคาวัสดุ

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ติดตั้งแทนของเดิมที่ชํารุด  4 เคร่ือง

5.1 เครื่องบันทึกภาพ NVR แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง อ.มาลัย

5.2 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE ขนาด 16 ชอง 1 เครื่อง

5.3 เครื่องบันทึกภาพแบบ  DVR  แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง อ.สยาม

5.4 เครื่องบันทึกภาพ NVR แบบ 8 ชอง 4 เครื่อง อ.ชุบ,อ.นราธิป,อ. จอดรถ

5.5 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE ขนาด 8 ชอง 2 เครื่อง

5.6 กลอง Dome แบบ FIX Analog 21 เครื่อง

5.7 โทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 3 เครื่อง อ.มาลัย,อ.ชุบ,อ.นราธิป

รวม
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ลําดับ รวมคาวัสดุ

ที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 หองควบคุม จุดที่ 1 (ปอมยาม 1) 1 ชุด -                       

2 หองควบคุม จุดที่ 2 (อ.นันทนาการ) 1 ชุด -                       

3 หองควบคุม จุดที่ 3 (อ.ราชพฤกษ) 1 ชุด -                       

4 หองควบคุม จุดที่ 4 (อ.นิดาสัมพัน ชั้น 2) 1 ชุด -                       

5 ติดตั้งแทนของเดิมที่ชํารุด 1 ชุด -                       

รวม -                       

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% -                       

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน -             
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