
ค่าของ+ค่าแรง

บาท/หน่วย เป็นเงนิ(บาท) บาท/หน่วย เป็นเงนิ(บาท) รวม (บาท)

1 งานระบบภายใน

1.1
งานติดตั้งเตา้รับปลัก๊ไฟ 220 V. กราวดคู์่ 3 ตา(ส าหรับเสียบชุด
 UPS)

สามารถดูแบบประกอบ
ใช้สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. ยีห่อ้ PKS หรือยีห่อ้ Racer ร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 
3/8" ยีห่อ้ Anzens  เดินสายไฟมาจากตูโ้หลดไฟฟ้า (ใช้ท่อยาวรวม 5 เมตร , ใช้สายไฟยาว
รวม 3 เส้น = 15 เมตร) ใช้เตา้รับ ยีห่อ้ช้าง

        1.00 จุด

1.2 ติดตั้ง Box terminal จุดพกัไฟออกจาก UPS1,2 สามารถดูแบบประกอบ
ใช้ Terminal Box แบบ 6 ช่อง รองรับกระแสไฟฟ้าได ้25 แอมป์ เก็บใส่ในกล่องปิดฝาให้
เรียบร้อย

        1.00 จุด

1.3
งานติดตั้งเตา้รับปลัก๊ไฟ UPS1 ใช้งานกบั ตู ้Rack และ เคร่ือง
สแกนน้ิวมือ

สามารถดูแบบประกอบ
ใช้สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. ยีห่อ้ PKS หรือยีห่อ้ Racer ร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 
3/8" ยีห่อ้ Anzens  เดินสายไฟมาจากช่อง Terminal box ของชุด UPS1 (ใช้ท่อยาวรวม 1 
เมตร , ใช้สายไฟยาวรวม 3 เส้น = 3 เมตร) ใช้เตา้รับยีห่อ้ช้าง

        1.00 จุด

1.4 งานติดตั้งตู ้RACK   IT สามารถดูแบบประกอบ
ติดตั้งตามแบบ ทุกอยา่ง (ชุดตู+้อุปกรณ์ภายในตู ้บริษทัเฮงมีให)้ พร้อมจ ้าสายไฟ สาย Lan 
เขา้ระบบ ทดสอบระบบใหใ้ช้งานได้

        1.00 รายการ

1.5 งานติดตั้งเคร่ืองสแกนน้ิว + เดินสาย Lan สามารถดูแบบประกอบ
(เคร่ืองสแกนน้ิวมือ บริษทัเฮงมีให)้ ใช้สาย Lan CAT 5E ยีห่อ้ Link เดินมาจาก ชุด 
TP-Link ท่ีอยูใ่นตู ้Rack ผ่านรางพีวีซีสีขาว ยีห่อ้ Wide Duct รุ่น WD3030 มาท าการย  ้าหวั 
RJ45 Cat 5E เสียบเขา้กบัเคร่ืองสแกนน้ิวมือ ระยะทาง 3 เมตร

        1.00 รายการ

1.6
งานติดตั้งกลอ้งวงจรปิด+เช่ือมต่อสายเขา้ชุด DVR ทดสอบ
การใช้งาน

สามารถดูแบบประกอบ
(ชุด DVR+กลอ้งวงจรปิด บริษทั เฮงมีให)้ ใช้สาย RG6+Power เดินร้อยในท่อพีวีซีสีขาว
ขนาด 1/2" ยีห่อ้ Anzens เดินสายมาจากตู ้RACK มายงัต าแหน่งกลอ้งทั้ง 2 ตวั กลอ้งตวัท่ี 1
 ระยะทาง 8 เมตร , กลอ้งตวัท่ี 2 ระยะทาง 6 เมตร

        2.00 ตวั

1.7
งานติดตั้งเตา้รับปลัก๊ไฟ 220 V. กราวดคู์่ 3 ตา (ส าหรับเคร่ือง
ปร้ินเตอร์)

สามารถดูแบบประกอบ
ใช้สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. ยีห่อ้ PKS หรือยีห่อ้ Racer ร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 
3/8" ยีห่อ้ Anzens  เดินสายไฟมาจากตูโ้หลดไฟฟ้า (ใช้ท่อยาวรวม 6 เมตร , ใช้สายไฟยาว
รวม 3 เส้น = 18 เมตร) ใช้เตา้รับ ยีห่อ้ ช้าง

        1.00 จุด

1.8 งานติดตั้งเตา้รับ Lan 1 หวัเสียบ (เคร่ืองปร้ินเตอร์ใหญ่) สามารถดูแบบประกอบ

เดินสาย Lan  CAT 5E ยีห่อ้ Link  มาจากชุด TP-link ท่ีอยูใ่นตู ้Rack ผ่านรางพีวีซีสีขาว 
ยีห่อ้ Wide Duct รุ่น WD3030 และมาร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 3/8" ยีห่อ้ Anzens เขา้ชุด
เตา้รับ LAN 1 หวั ยีห่อ้ Link Cat 5E ระยะทาง 8 เมตร + ย  ้าหวั RJ45 ตวัผูท้ ั้ง 2 ดา้นของสาย
 Lan Cat 5E ความยาว 2 เมตร จ านวน 1 เส้น

        1.00 จุด

1.9
ติดตั้งเตา้รับปลัก๊กราวดคู์่ UPS2 (ตรงจุดโตะ๊พนกังาน 2 ตวั
หนา้)

สามารถดูแบบประกอบ
ใช้สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. ยีห่อ้ PKS หรือยีห่อ้ Racer ร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 
3/8" ยีห่อ้ Anzens  เดินสายไฟมาจากช่อง Terminal box ของชุด UPS2 (ใช้ท่อยาวรวม 9 
เมตร , ใช้สายไฟยาวรวม 3 เส้น = 27 เมตร) ใช้เตา้รับ ยีห่อ้ ช้าง

        1.00 จุด

1.10
งานติดตั้งเตา้รับปลัก๊ไฟ 220 V. กราวดคู์่ 3 ตา (ตรงจุดโตะ๊
พนกังาน 2 ตวัหนา้)

สามารถดูแบบประกอบ
ใช้สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. ยีห่อ้ PKS หรือยีห่อ้ Racer ร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 
3/8" ยีห่อ้ Anzens  เดินสายไฟมาจากตูโ้หลดไฟฟ้า (ใช้ท่อยาวรวม 8 เมตร , ใช้สายไฟยาว
รวม 3 เส้น = 24 เมตร) ใช้เตา้รับ ยีห่อ้ ช้าง

        1.00 จุด

1.11
งานเดินสาย Lan 2 เส้น ย  ้าหวั RJ45 ตวัผูท่ิ้งไว ้ (ตรงจุดโตะ๊
พนกังาน 2 ตวัหนา้)

สามารถดูแบบประกอบ
เดินสาย Lan  CAT 5E ยีห่อ้ Link  มาจากชุด TP-link ท่ีอยูใ่นตู ้Rack ผ่านรางพีวีซีสีขาว 
ยีห่อ้ Wide Duct รุ่น WD3030 และมาร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 3/8" ยีห่อ้ Anzens เขา้
ชุดรางหลงัเต่าวางกบัพ้ืน (ระยะทางรวม 10 เมตร)

        1.00 รายการ

BOQ  ใบเสนอราคา การติดตั้งระบบ LAN เต้ารับปลัก๊ไฟ กล้องวงจรปิด ตู้ RACK (เฟส 1)

ล าดับ รายละเอยีด รายละเอยีด ยีห้่อ / ขนาด จ านวน หน่วย
ค่าของ ค่า แรง

หมายเหตุ



1.12
งานติดตั้งเตา้รับปลัก๊ไฟ 220 V. กราวดคู์่ 3 ตา (ตรงต าแหน่ง
วางตูน้ ้าด่ืม)

สามารถดูแบบประกอบ
ใช้สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. ยีห่อ้ PKS หรือยีห่อ้ Racer ร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 
3/8" ยีห่อ้ Anzens  เดินสายไฟมาจากตูโ้หลดไฟฟ้า (ใช้ท่อยาวรวม 8 เมตร , ใช้สายไฟยาว
รวม 3 เส้น = 24 เมตร) ใช้เตา้รับ ยีห่อ้ ช้าง

1 จุด

1.13 งานติดตั้งเตา้รับ LAN 1 หวัเสียบ (โตะ๊ผูจ้ดัการ) สามารถดูแบบประกอบ

เดินสาย Lan  CAT 5E ยีห่อ้ Link  มาจากชุด TP-link ท่ีอยูใ่นตู ้Rack ผ่านรางพีวีซีสีขาว 
ยีห่อ้ Wide Duct รุ่น WD3030 และมาร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 3/8" ยีห่อ้ Anzens เขา้ชุด
เตา้รับ LAN 1 หวั ยีห่อ้ Link Cat 5E ระยะทาง 5 เมตร + ย  ้าหวั RJ45 ตวัผูท้ ั้ง 2 ดา้นของสาย
 Lan Cat 5E ความยาว 2 เมตร จ านวน 1 เส้น

        1.00 จุด

1.14 งานติดตั้งเตา้รับปลัก๊ไฟ 220 V. กราวดคู์่ 3 ตา (โตะ๊ผูจ้ดัการ) สามารถดูแบบประกอบ
ใช้สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. ยีห่อ้ PKS หรือยีห่อ้ Racer ร้อยผ่านท่อพีวีซีสีขาวขนาด 
3/8" ยีห่อ้ Anzens  เดินสายไฟมาจากตูโ้หลดไฟฟ้า (ใช้ท่อยาวรวม 5 เมตร , ใช้สายไฟยาว
รวม 3 เส้น = 15 เมตร) ใช้เตา้รับ ยีห่อ้ ช้าง

        1.00 จุด

....................................................

นาย...........................................

ผูเ้สนอราคา

วนัท่ี........./............./..............

 รวมเงิน

ค่าด าเนินการ............. %

รวมราคาก่อน Vat

Vat 7 %

ราคารวมภาษีมูลค่าพ่ิมรวมทั้งส้ิน


