
ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย และระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องระบบเดิม จํานวน 1 ระบบ

สถานที่ก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ  มีจํานวนอย่างละ  1  ชุด

คํานวณราคาโดย เมื่อวันที่

ลําดับที่ ค่าก่อสร้าง

1

                                    (                                                                                                 )

รายการ

งานจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย และระบบกล้องวงจรปิด

 CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องระบบเดิม จํานวน 1 ระบบ

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

แบบ ปร.6
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

หมายเหตุ



ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย และระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องระบบเดิม จํานวน 1 ระบบ

สถานที่ก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แบบ ปร.4  ที่แนบ มีจํานวน 1 ชุด

คํานวณราคาโดย เมื่อวันที่

ลําดับที่ รายการ ค่างานต้นทุน  Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 งานจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์

เครือข่าย และระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP ส่วนขยาย

ต่อเนื่องระบบเดิม จํานวน 1 ระบบ

 - หมวดงานสายสัญญาณ อุปกรณ์เครือข่าย และกล้องวงจรปิด 

CCTV แบบ IP

 - หมวดงานก่อสร้าง 1.3003                         

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

เงินประกันผลงานหัก 0%

ดอกเบี้ยเงินกู้  6%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แบบ ปร.5 (ก)
สรุปค่าก่อสร้าง

                               (                                                                      )



ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย และระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องระบบเดิม จํานวน 1 ระบบ

สถานที่ก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

คํานวณราคาโดย เมื่อวันที่

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
หมวดงานสายสัญญาณ อุปกรณ์เครือข่าย

และกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP
1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2             2 เครื่อง

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง             1 เครื่อง

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง             2 เครื่อง

4 อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)             1 เครื่อง

5 ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบตั้งพื้น ขนาด 42 U และงานย้ายอุปกรณ์เดิม             4 ชุด

6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA             5 เครื่อง

7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี           15 เครื่อง

8 อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟผ่านสายสัญญาณ UTP (Poe Injector)           10 ชุด

9 สายสัญญาณ UTP Cat6 สําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี           15 เส้นทาง

10 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 

ช่อง

            1 เครื่อง

11 สายสัญญาณใยแก้วนําแสงแบบ Single Mode และอุปกรณ์ประกอบ             1 เหมา

12 ท่อ HDPE  PN#6  3"  และอุปกรณ์ประกอบ             1 เหมา -                   -                   

รวม
หมวดงานก่อสร้าง

1 บ่อพัก ขนาด 80x50x50 cm.           22 บ่อ

2
งานขุดดิน-รองทราย-วางท่อ HDPE-กลบทราย-กลบดิน  ลึกไม่ต่ํากว่า 40 cm.

มีระยะทางไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร และ ปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพตามเดิม             1 เหมา -                   -                   

3 ค่าดําเนินการกรีดและซ่อมถนนคอนกรีต             1 เหมา

4 ค่าดําเนินการเจาะบ่อพัก Hand Hole เดิม             1 เหมา

5 งานปรับภูมิทัศน์             1 เหมา

รวม
รวมทั้งหมด -                 

แบบ ปร.4

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ ค่าแรงงานรายการลําดับที่ จํานวน หน่วย หมายเหตุรวม


