
ลําดับ รวมคาวัสดุ

ท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 หองควบคุม จุดท่ี 1 (ปอมยาม 1 )

1.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง คงท่ี

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงาน รักษาความ

ปลอดภัยท่ัวไป 16 ตัว

1.2 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE (POE L2 Switch)  แบบ 1 เครื่อง

 16 ชอง

1.3 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง

1.4 อุปกรณสํารองไฟสําหรับเครื่องบันทึกภาพ 1 เครื่อง

1.5 จอแสดงผล ชนิด LED TV ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 1 เครื่อง

1.6 ตูเก็บอุปกรณขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว 1 ตู

1.7 กลองหุมกลองวงจรปด 16 ชุด

1.8 สายสัญญาณและทอรอยสาย 3,520 เมตร

1.9 อุปกรณสวนควบอื่นๆ 1 lot

รวมหองควบคมุจุดท่ี 1 (ปอมยาม 1) -            

2 หองควบคุม จุดท่ี 2 (อาคารนันทนาการ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จัดซื้อกลองวงจรปด พรอมคาติดตั้ง

สถานท่ีติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คาวัสดุ คาแรงงาน



ลําดับ รวมคาวัสดุ

ท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จัดซื้อกลองวงจรปด พรอมคาติดตั้ง

สถานท่ีติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คาวัสดุ คาแรงงาน

2.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง คงท่ี

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงาน รักษาความ

ปลอดภัยท่ัวไป 13 ตัว

2.2 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE (POE L2 Switch) แบบ 1 เครื่อง

16 ชอง 

2.3 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง

2.4 อุปกรณสํารองไฟสําหรับเครื่องบันทึกภาพ 1 เครื่อง

2.5 จอแสดงผล ชนิด LED TV ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 1 เครื่อง

2.6 ตูเก็บอุปกรณขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว 1 ตู

2.7 กลองหุมกลองวงจรปด 13 ชุด

2.8 สายสัญญาณและทอรอยสาย 2,040 เมตร

2.9 อุปกรณสวนควบอื่นๆ 1 lot

รวมหองควบคมุ จุดท่ี 2 (อาคารนันทนาการ) -            

3 หองควบคุม จุดท่ี 3 (อาคารราชพฤกษ)



ลําดับ รวมคาวัสดุ

ท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จัดซื้อกลองวงจรปด พรอมคาติดตั้ง

สถานท่ีติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คาวัสดุ คาแรงงาน

3.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง คงท่ี

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงาน รักษาความ

ปลอดภัยท่ัวไป 13 ตัว

3.2 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE (POE L2 Switch) แบบ  1 เครื่อง

16 ชอง 

3.3 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง

3.4 อุปกรณสํารองไฟสําหรับเครื่องบันทึกภาพ 1 เครื่อง

3.5 จอแสดงผล ชนิด LED TV ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 1 เครื่อง

3.6 ตูเก็บอุปกรณขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว 1 ตู

3.7 กลองหุมกลองวงจรปด 13 ชุด

3.8 สายสัญญาณและทอรอยสาย 1,950 เมตร

3.9 อุปกรณสวนควบอื่นๆ 1 lot

รวมหองควบคมุ จุดท่ี 3 (อาคารราชพฤกษ) -            

4 หองควบคุมจุดท่ี 4 (อาคารนิดาสัมพันธ ชั้น 2)



ลําดับ รวมคาวัสดุ

ท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จัดซื้อกลองวงจรปด พรอมคาติดตั้ง

สถานท่ีติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คาวัสดุ คาแรงงาน

4.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงท่ี

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความ

ปลอดภัยท่ัวไป 32 ตัว

4.2 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง  คงท่ี

สําหรับติดตั้งภายในอาคาร (DOME FIX IP) 2 ตัว

4.3 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE (POE L2 Switch) แบบ 16 

ชอง 2 เครื่อง

4.4 อุปกรณกระจายสัญญาณ POE (POE L2 Switch)  แบบ 8 

ชอง
1

เครื่อง

4.5 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ชอง 2 เครื่อง

4.6 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video 

Recorder) แบบ 8 ชอง 1 เครื่อง

4.7 อุปกรณสํารองไฟสําหรับเครื่องบันทึกภาพ 3 เครื่อง

4.8 จอแสดงผล ชนิด LED TV ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 2 เครื่อง

4.9 ตูเก็บอุปกรณขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว 1 ตู

4.10 กลองหุมกลองวงจรปด 32 ชุด

4.11 สายสัญญาณและทอรอยสาย 4,120 เมตร

4.12 อุปกรณสวนควบอื่นๆ 1 lot

รวมหองควบคมุจุดท่ี 4 (อาคารนิดาสัมพันธ ชั้น 2)



ลําดับ รวมคาวัสดุ

ท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จัดซื้อกลองวงจรปด พรอมคาติดตั้ง

สถานท่ีติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คาวัสดุ คาแรงงาน

5 เปล่ียนอุปกรณใหมแทนอุปกรณของเดิมของสถาบันที่ชาํรุด และติดตั้งอุปกรณใหมใชงานรวมกับอุปกรณเดิมที่มีอยู เพื่อใหระบบเดิมของสถาบันใชงานไดอยางสมบูรณ

5.1 เปล่ียนอุปกรณใหมแทนอุปกรณของเดิมท่ีชํารุด

5.1.1 เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder)

 แบบ 16 ชอง
3 เครื่อง

5.1.2อุปกรณกระจายสัญญาณ POE (POE L2 Switch) แบบ 1 เครื่อง

16 ชอง

5.1.3 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด  DOME FIX Analog 10 เครื่อง

5.1.4 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงท่ี

สําหรับติดตั้งภายในอาคาร   (DOME FIX IP)
9 เครื่อง

รวมงานเปล่ียนอุปกรณใหมแทนอุปกรณของเดิมท่ีชํารุด

5.2 ติดตั้งอุปกรณใหมใชงานรวมกับอุปกรณเดิมที่มีอยู

5.2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย(Network Video 

Recorder) แบบ 16 ชอง 1 เครื่อง

5.2.2อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย(Network Video 

Recorder) แบบ 8 ชอง 3 เครื่อง

5.2.3 จอแสดงผล ชนิด LED TV ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว 3 เครื่อง

5.2.4 ตูเก็บอุปกรณขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 3 ตู

รวมงานติดตั้งอุปกรณใหมใชงานรวมกับอุปกรณเดิมที่มีอยู

รวมงานเปลี่ยนอุปกรณฯ



ลําดับ รวมคาวัสดุ

ท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย รวม ราคาตอหนวย รวม และคาแรงงาน หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จัดซื้อกลองวงจรปด พรอมคาติดตั้ง

สถานท่ีติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คาวัสดุ คาแรงงาน

สรุป

1 หองควบคุม จุดท่ี 1 (ปอมยาม 1) 1 งาน

2 หองควบคุม จุดท่ี 2 (อ.นันทนาการ) 1 งาน

3 หองควบคุม จุดท่ี 3 (อ.ราชพฤกษ) 1 งาน

4 หองควบคุม จุดท่ี 4 (อ.นิดาสัมพัน ชั้น 2) 1 งาน

5 เปลี่ยนอุปกรณใหมแทนอุปกรณของเดิมของสถาบันที่
ชํารุด และติดตั้งอุปกรณใหมใชงานรวมกับอปุกรณเดิม
ท่ีมีอยู เพื่อใหระบบเดิมของสถาบันใชงานไดอยาง
สมบูรณ

1 งาน

รวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน


