
แบบ บก.๐๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง

๑. โครงการขออนุมัติต่อสัญญาเช่าใช้เคร่ือง ?ล(:6 ร(ะลท จำนวน ๔๘ เคร่ือง และเคร่ืองสำรองไฟฟ้า. (บ?ร) 
พร้อมติดต้ัง

๒.
๓.

๕.,

๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
รวมภา'ษีมลค่าเพ่ิม'น

วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ใช้เกณฑ์ราคาเดิมตามสัญญาเลขที่ ซิ.๒๒/ ๒๔๖๔ กับ บ. มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนซินแนล จำกัด

๖. รายซิอเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง 
๖.๑ นายสมซิาย ทับทิมดง 
๖.๒ นายยงยุทธ. พันธ์สวัสด้ี 
๖.๓ นายปิยะสิทธ้ิ พูลสุข



โครงการต่อสัญญาเช่าใช้เครื่อง 1=306 ร03ท จำนวน ๔๘ เคร่ือง 
และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) พร้อมติดต้ัง 

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

๑. ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะมีดังนื้
๑.® รายละเอียดโครงการต่อสัญญาเช่าใช้เครื่อง 1=306 ร03ท จำนวน ๔๘ เครื่องและเครื่องสำรอง 

ไฟฟ้า (บ?ร) พร้อมติดต้ัง มีดังน้ี
ลำดับ รายการ จำนวน/ชุด

๑ เครื่อง 8306 ร03ท และอุปกรณ์ พร้อมติดต้ัง ๔๘
๒ เครื่องลำรองไฟฟ้า (บ?ร) สำหรับเครื่อง 8306 ร03ก ๔๘
๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) สำหรับหั&งคอมพิวเตอร์แม่,ข่าย (
๑.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเครื่อง ?306 ร03เา จำนวน ๔๘ เคร่ือง

๑.๒.๑ มี 0?บ ประมวลผลกลาง ความเร็ว ๑ ธเา2 ญ ผเ ๒๔๖ ออ? หรือดี.กว่า
๑.๒.๒ สามารถอ่านบัตร เพ!73โ6 0๒5510 ๑  Xช/1:6 , ๔ XIว)/1:6, ?โ0X1๓II)/ 03โ0เ ๑๒๔ Xเา2
๑.๒.๓ สามารถรองรับรหัสพนักงานสูงสุดได้ ๔ -  ๑๔ หลัก ทั้งตัวเลขและดัวอักษร
๑.๒.๔ สามารถรองรับใบหน้าได้ ๒,๐๐๐ /ลายนิ้วมือ ๒,๐๐๐ /บัตร ๑๐ ,๐ ๐ ๐
๑.๒.๔ ทำงานในที่แสงสว่าง ๑๔,๐๐๐ -  ๒๐,๐๐๐ แชX ได้ดี /กล้อง ๒ ชุด ทำงานในที่มืดได้อย่างดี
๑.๒.๖ กำหนดการแสดงข้อมูลการบันทึกเวลาได้ถึง ๔๐๐ -  ๔,๐๐๐ ๓5
๑.๒.๗ กำหนดการไม,รับการบันทึกใบหน้าซํ้าได้ ๔๐๐ -  ๔,๐๐๐ 5
๑.๒.๘ หัวอ่านลายนิ้วมือเป็นแบบ 0 [ว'):1031 ร6ท5๐โ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ อเว;
๑.๒.๙ มีป่มกดตัวเลข ๔X๔ 7๐น0เา ร0โ66ก
๑.๒.๑๐ สามารถเลือกโหมดการใข้งานได้ โดยสามารถเลือกได้อย่างนอ้ยดังน้ี 

๑.๒.๑๐.๑ โหมด 1=306 
๑.๒.๑๐.๒ โหมด 10 + 1=306
๑.๒.๑๐.๓ โหมด 1=306 4- ?เทฐ6โ 10/03๗, 03๗ + โ306

๑.๒.๑๑ สามารถทำงานได้ทั้งแบบ 0ก1เท6 และแบบ อ ฒ ท 6 โดยตั้งการทำงานผ่านทาง 
0 ๐ ๓ เวน1:6โ ที่ส่วนกลาง 

๑.๒.๑๒หน้าจอแสดงผล 787-ร0โ66ท ๓.๔ น้ิว
๑.๒.๑๓ มีกล้องถ่ายภาพขณะบันทึก สามารถแสดงภาพหน้าจอ เก็บข้อมูลได้ ๒ ๐๐,๐๐๐ รูป 
๑.๒.๑๔สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยพร้อมแสดงวันที่ เวลาปิจจุบัน
๑.๒.๑๔ 1ฬ6๓ 0 เ7 เก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๒ ๐๐,๐๐๐ ?60.
๑ .๒ .๑๖ สามารถดึงข้อมูลผ่านพอร์ต บรธได ้
๑.๒.๑๗ ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ "โ0?/!? ๑๐ / ๑ ๐ ๐  8356-7 8๗ 6โก61:
๑.๒.๑๘ เมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงตัวเครื่องแต่ละครั้ง เครื่องจะตอบรับด้วยข้อความเสียงพูดภาษาไทย 
๑.๒ .๑๙มีโปรแกรมจัดการตัวเครื่องและเรื่องข้อมล



๑.๒.๒๐๓บข้อมูลเป็น76X1: ฅ 16 เพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรม 71 ๓ 6 /0ฟ:อกอ)ลทออ ขององค์การได้ 
๑.๒.๒๑ กรณีไฟฟ้าดับ สามารถใช้งานไดไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมง 
๑.๒.๒๒76๓1วอโล):นโอ ๐ -  ๔๐ องศา แน๓ เอ)!)โ7 ๒๐96 - ๘๐96 
๑.๒.๒๓ รองรับรหัสพนักงานเกบขอมูลตังแต่ ๐ ๐ ๐ ๑ -๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑
๑.๒.๒๔รหัสพนักงานต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษรได้ 

๑.๓ เครื่องสำรองไฟ (บ?ร) สำหรับ ?3อ6 รอลท จำนวน ๔๘ เคร่ือง
๑.๓.๑ ?๐พอโ ร น เว เว ๒๒๐ V /ป! ๔๐)-)2 ๑ ? เ-เ
๑.๓.๒ 8ลอ^นเว 6ล1โ(:อโ7 ๑๒V 0 0  ๗.๔ /\แ  ร6ล1ออ1 แอลอ) 3๐6 โออ)าลโฐอล)ว[อ ชลฟ:6โ7 
๑.๓.๓1 มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนและกันไฟกระซาก 
๑.๓.๔ 0 น!:เวนบ ๑๒V อ0 สำรองไฟได้ ๔ ช่ัวโมง เป็นอย่างน้อย 

©.๔ เคร่ืองสำรองไฟฟ้า (บ?ร) สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๔ เคร่ือง 
๑.๔.๑ เครื่องสำรองไฟมีขนาด ๑ ๐ ๐ ๐ ๐  \//V๙ ๐ ๐ ๐  ผลฟ
๑.๔.๒ ใช้เทคโนโลยี (วกI!ท6 อ(วน!ว๒ 0๐™ อโรเอ)ท
๑.๔.๓ รูปคลื่นที่ออกมาเป็น ? นโ6 รเก6 ผล76
๑.๔.๔ มีระบบประหยัดพลังงาน (5กอโ57 รลVเกฐ) 5 0 0  IV!(วอเอ
๑.๔.๔ เครื่องสำรองไฟมีสวิตซ์ปิดการทำงานฉุกเฉิน 5๓ อโ5๐กอ7 ?๐พอโ 0ฟ
๑.๔.๖ เครื่องสำรองไฟมีจุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่ภายนอก 5x1:อกปออ) 8ลฟอโ7 0๐ทกออบวโ
๑.๔.๗ เครื่องสำรองไฟมีระบบการจัดการแบตเตอรี่ 5๓317 8ลฟอโ7 1\/เลกล56๓ อก):
๑.๔.๘ แรงดันไฟฟ้าขาเช้าอยู่ในช่วง ๑ ๑ ๐  ผ \0  -  ๒๗๖ ผ \0  
๑.๔.๙ ค่าปรับปรุงไฟฟ้าขาเช้า (เทเวน1: ?๐พอโ 5ลอ1โ0โ) ^๐.๙๙
๑.๔.๑๐ ซนิดปลั๊กขาเช้า 7อโ๓ IกลI 8๒อแ
๑.๔ .๑๑ แรงดันไฟฟ้าขาออกขณะใช้แบตเตอรี่ ๒๐๘, ๒๒๐, ๒๓๐, ๒๔๐ Vล(ะ (0๐กปฐนโล)ว[อ)
๑.๔.๑๒ ค่าสูญเสียทางไฟฟ้าขาออก (?376ป ?๐พอโ 5ลอ1โ๐โ)  ̂ ๐.๙  
๑.๔.๑๓ ระยะเวลาโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ (7โลกร)'อโ71๓อ) = ๐ ๓ ร.
๑.๔ .๑๔ มาตรฐานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) พร้อมอุปกรณ์ ต้องได้รับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

150 ๙๐๐๑:๒๐๑๔, 150 ๑๔๐๐๑:๒๐๑๔  
๑.๔ .๑๔ ระยะเวลา 8ล(±นเว 71๓6 (5นแ ๒ลอ)) = ๔ ๓ เกน1:อ 
๑.๔ .๑๖ใช้แบตเตอรี่ชนิด V?แ^ 171ล!ก1:อกลทออ 5โออ 
๑.๔.๑๗ขนาดแบตเตอรี่ ๑๒V/๑๘/\แ  จำนวน ๒๐ ลูก 

๒. ขอบเขตการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขดังนี้
๒.๑ หากเครื่อง 5ลออ รอลท และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) ชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องในทุกกรณี ผู้ให้เช่าต้องเช้า 

ดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายใน ๘ ช่ัวโมง (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราขการ) และซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน 
ทำการ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นที่ชำรุด นับตั้งแต่เวลาที,ได้รับแจ้งจาก ฃสมก. และต้องจัดหาเครื่อง 
5ลออ รอลก และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) ที่ม ีฃนาดและประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเครื่องเดิมมาทดแทนไว้ 
ให้ใช้งานระหว่างดำเนินการซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน จาก ฃสมก.



๒.๒ หากผู้ให้เช่าไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน ๑  วันทำการ ผู้ให้เช่าต้องยินยอมให้ ฃสมก. 
ใช ้งานเครื่อง ?ลบ6 ร(ะลท และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) ที'นำมาให้ใช้ทดแทนเครื่องที,ชำรุดใช้งานไปจนกว่าจะ 
ซ่อมแซมเครื่อง ?ลบ6 รบลท และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) ที,นำกลับไปซ่อมแซมจนถึงวันที,ซ่อมแซมแล้วเสร็จ โดย 
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ทั้งสิ้นจาก ฃสมก.

๒.๓ หาก ฃสมก. ม ีการย ้ายสถานท ี,ต ิดท ั้งเคร ื่อง ?ลบ6 รบลท และเครื่องสำรองไฟฟ ้า (บ?ร) ผ ู้ให ้เช ่าต ้อง  
ดำเนินการย้ายการติดตั้งเครื่อง ?ลบ6 รบลท และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) ตามที่ ฃสมก. กำหนด พร้อมตั้งค่าระบบ 
ข้อมูลการทำงานของเครื่องให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ โดยไม1คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก ฃสมก.

๒.๔ หากผู้ให้เช่าไม,เข้ามาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแกไขตามข้อกำหนด ฃสมก. มีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกมาทำ 
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแกไข โดย ฃสมก. จะทำหนังสือแจ้งให้ ผู้ให ้เช ่าทราบและชำระเงินให้ ฃสมก. ภายใน 
๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ขสมก. หรือยินยอมให้ ฃสมก. หักเงินจากค่าเข่าได้

๒.๔ ผู้ให้เช ่าต้องดำเนินการบำรุงรักษาเครื่อง ?ลบ6 รบลท และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) ณ สถานที,ติดทั้งที่ 
หน่วยงาน ฃสมก. ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญาการเช่า

๒.๖ ผู้ให้เช่าต้องสนับสบุนในการเข้าร่วมประขุมและให้ดำปรึกษากับผู้'เช่า ในเรื่องที,มีผลกระทบกับเครื่อง?ลบ6 
รบลก และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร)

๒.๗ ผู้ให้เช่าต้องจัดทำ รบ10^0โ- แลเว6เ. รายละเอียดเลขที,สัญญา อายุสัญญา ร/ผ ซื่อบริษัทผู้ให้เช่าพร้อมเบอร์ 
โทรศัพท์ติดต่อให้ซัดเจน บนเครื่อง ?ลบ6 รบลท และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) ที่อยู่ในโครงการทั้งหมด โดยจะต้องติด 
ไว้บนเครื่อง ?ลบ6 รบลก และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) ที่อยู่ในโครงการ 
๓. ระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ให้เช่าต้องมีหน้าที่ส่งมอบและติดตั้งเครื่อง ?ลบ6 รบลท จำนวน ๔๘ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) 
ที่อยู่ในโครงการให้เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งาน ตามสถานที่ ขสมก. กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที ่
๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ เพื่อใช้งานและให้คณะกรรมการตรวจรับทำการทดสอบการทำงานของเครื่อง ?ลบ6 รบลก และ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร)พร้อมติดตั้งโดยมีระยะเวลาการเช่าใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒ ๔ ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๔๖๖
๔. วงเงินในการจัดหา

วงเงินค่าเช ่าใช้เครื่อง ?ลบ6 รบลท จำนวน ๔๘ เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) พร้อมติดตั้ง จำนวนเงิน 
๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้งบประมาณ ปี ๒๔๖๖ ประเภทโครงการ 
เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ฯ ที่ตั้งไว้จำนวน ๓๖,๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
๕. จัดทำราคากลาง

ราคาเช่าใช้เครื่อง ?ลบ6 รบลท จำนวน ๔๘ เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร)ใช้เกณฑ์ราคาจากสัญญาเดิม  
เลขที่ ซ.๒๒/ ๒๔๖๔ ลงวันที, ๒๒ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวนเงิน ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๖. ค่าปรับ

กรณีผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ให้เช่าต้องเสียค่าปรับ 
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าเช่าทั้งหมดตามสัญญาโดยนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ฃสมก. จนถึง 
เวลาที่ผให้เช่าดำเนินการแล้วเสร็จ



๗. การชำระเงิน
การเช่าใช้เครื่อง โล06 ร0ลท จำนวน ๔๘ เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) พร้อมติดตั้ง มีกำหนดระยะเวลา 

๑ ปี ฃสมก. จะชำระเงินให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน จำนวน ๑๒ เดือน ตลอดอายุสัญญาการเช่า 
๘. ข้อสงวนสิทธ้ี

๘.๑ ฃสมก. ขอสงวนลิทธื้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามลิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเชยหรือเงินใด  ๆ จาก ฃสมก. 
ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดย ขสมก. จะชำระค่าเช่าจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาเท่านั้น

๘.๒ เงินพัสดุการเช่าใช้เครื่อง ?306 รเะลท และเครื่องสำรองไฟฟ้า (บ?ร) พร้อมติดตั้ง ได้มาจากงบประมาณ  
ปี ๒๔๖๖ การลงนามหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณปี ๒๔๖๖ เท่านั้น


