
โครงการ    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยท าการจ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด   (CCTV)   จ านวน  8 ตัว

 โดยลากสายใยแก้วเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า  3,700  เมตร    ซึ่งกล้องวงจรปิดติดต้ังบริเวณหมู่ที่ 1,4  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง   องค์การบริหารสว่นต าบลปากพนังฝ้ังตะวันตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 17  มกราคม 2557

รวมค่าวัสดุ

หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 กลอ้งวงจรปิด IP / Network Cameras ความละเอียด  Full HD 8 ตัว 35,000.00     280,000.00  280,000.00         

1080P  พร้อมเลนส์  2.8-12  MM

2 เคร่ืองบันทึกภาพพร้อม Harddisk   6 TB 1.00 เคร่ือง 100,000.00 100,000.00  100,000.00         

3 จอแสดงภาพสี LED  40" 1.00 เคร่ือง 28,500.00 28,500.00    28,500.00           

4 เคร่ืองส ารองไป 1200  VA  ส าหรับส ารองเครืองบันทึกภาพ 1.00 เคร่ือง 8,500.00 8,500.00      8,500.00             

5 เคร่ืองส ารองไป 800 KVA  ส าหรับส ารองกลอ้งวงจรปิด 8.00 เคร่ือง 3,500.00 28,000.00    28,000.00           

6 ตู้เกบ็อุปกรณ์ขนาด  19  นิ้ว  9 U  (ชดุ) 1.00 ชุด 7,500.00 7,500.00      7,500.00             

รวมยอดยกไป 452,500.00      

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าสั่งที่ 16/2557  ลงวันที่ 16  มกราคม  2557  ไดพิ้จารณาและเหน็ชอบกบัราคาคา่โครงการดงักลา่วและใหยึ้ดถอืราคานี้เป็นราคาคา่โครงการดงักลา่ว  จึงลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลกัฐาน

(ลงชื่อ)   ธีรวัฒน์  กลิ่นมาลี    ประธานกรรมการ       (ลงชื่อ)   วีระชาติ  เสง้เสน  กรรมการ (ลงชื่อ)   ปทุมพร  เพชรประพันธ์    กรรมการ  

         (นายธีรวัฒน์    กลิ่นมาลี)                                                       (นายวีระชาติ     เสง้เสน)               (  นางปทุมพร    เพชรประพันธ์)  

ใบสรุปราคากลาง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



โครงการ    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยท าการจ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด   (CCTV)   จ านวน  8 ตัว
 โดยลากสายใยแก้วเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า  3,700  เมตร    ซึ่งกล้องวงจรปิดติดต้ังบริเวณหมู่ที่ 1,4  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ  จ านวน  2  ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง   องค์การบริหารสว่นต าบลปากพนังฝ้ังตะวันตก  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557

รวมค่าวัสดุ
หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ยอดยกมา 452,500.00      

7 คา่บริการติดต้ังพร้อมอุปกรณ์  (ระยะทาง  3.7  กโิลเมตร)

7.1 ตู้พักกระจายกลอ้ง (Service Box) 8.00 กล่อง 7,500.00       60,000.00    60,000.00           

7.2 สายใยแกว้น าแสงชนิด  ขนาด  24  Cord 3,700.00     เมตร 75.00 277,500.00  277,500.00         

7.3 ชดุแปลงสัญญานผ่าน  Fiber Optic Cable 8.00 ชุด 4,500.00 36,000.00    36,000.00           

7.4 สายน าสัญญานชนิด UTP ภายนอกอาคารพร้อมสายไฟ 300.00 เมตร 45.00 13,500.00    13,500.00           

7.5 คา่แรงติดต้ังกลอ้ง คา่ขอมเิตอร์ไปและอ่ืนๆ 1.00 ระบบ 60,000.00  60,000.00      60,000.00           

7.6 อุปกรณ์อ่ืนๆ 1.00            ชุด 28,100.00 28,100.00    28,100.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 927,600.00      

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าสั่งที่ 16/2557ลงวันที่ 16 มกราคม 2557ไดพิ้จารณาและเหน็ชอบกบัราคาคา่โครงการดงักลา่วและใหยึ้ดถอืราคานี้เป็นราคาคา่โครงการดงักลา่ว  จึงลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลกัฐาน

(ลงชื่อ)   ธีรวัฒน์  กลิ่นมาลี    ประธานกรรมการ       (ลงชื่อ)   วีระชาติ  เสง้เสน  กรรมการ (ลงชื่อ)   ปทุมพร  เพชรประพันธ์    กรรมการ  

         (นายธีรวัฒน์    กลิ่นมาลี)                                                       (นายวีระชาติ     เสง้เสน)               (  นางปทุมพร    เพชรประพันธ์)  

ใบสรุปราคากลาง

หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน


