
แบบ บก.๐๖
ตารางแสดงวงฝ็นงบประมาณตี,ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใซ้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (ด.(วนฝ 561^/6โ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓,๔๒๑,๘๖๐.๐๐ บาท

(สามล้านส่ีแสนสองหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลค่าเพ่ิมแล้ว 
๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ร าค าอ ้า ง อ ิง ) ....^ ^ ....^ ^ ? .^ .? /....,? !^ ?^ .

เป็นเงิน ๓,๔๒๑,๘๖๐.๐๐ บาท (สามล้านส่ีแสนสองหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ใช้เกณฑ์ราคาเดิมตามสัญญาเลขท่ี ซ. ๒๔/ ๒๔๖๔ กับ บ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูซ่ัน จำกัด (มหาซน) 

๖. รายซ่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง 
๖.๑ นายสมขาย ทับทิมดง 
๖.๒ นายยงยุทธ พันธ์สวัสด้ิ 
๖.๓ นายปียะสิทธิ ้ทูลสุข



โครงการต่อสัญญาเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดี (ด(วนฟ) 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

๑. รายละเอียดโครงการต่อสัญญาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวค์ (ด0นฟ)

ลำดับ รายการ จำนวน
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดีสำหรับฐานข้อมูล (ด0นฟ ร61̂ /6โ) ๑
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดีสำหรับ /ขุว[ว!.!โ:ลบ๐ท (ด๐นฟ ร6โห6โ) ๒
๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดีสำหรับบริหารจัดการงานต้านเทคนิค (5๐1๓ลก) 

และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดีสำหรับเชื่อมต่อระบบ 888 กับเครือข่าย 
ภายนอก (ร/\8 8๐น1:6โ) รูปแบบคลาวดี (5๒นฟ ร6โห6โ)

๑

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดีสำหรับให้บริการเข้าถึงจากอินเตอร์เน็ต (พ6เว 
อเรเวล1:๐เา6 โ) รูปแบบคลาวดี (ด0นฟ ร6โห6โ)

๑

๔ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดีสำหรับระบบงาน ด0 ท1โ6โา1: /  /\05 ๑

๒. ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (ด.๐ชฟ)

๒.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์สำหรับฐานข้อมูลจำนวน ๑ ขุด รูปแบบคลาวด์ 
(ด.๐นฟ ร6โห6โ) จำนวน ๑ ขุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

๑) มีจำนวนแกนประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า ๑๖ แกน (ดวโล) ความเร็วไม'น้อยกว่า ๒.๑
5แ2 หรือดีกว่า

๒) หน่วยความจำหลัก (เฬ6๓ 017) ความจุรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๘ 58  
๓) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (รปวโลฐอ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒78 
๔) มีสิทธึ๋การใช้งาบระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธ ถูกต้องตามกฎหมาย 
๔) มีลิฃสิทธิ้หรือสิทธิ*'การ'ไข้'งานระบบปฏิบัติการ รบ58 &า1:6โเวโ!56 ร6โห6โ (๖โ 5/^8 ท่ี 

ถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์สำหรับ /\เวเว!.!(ะลป๐ท รูปแบบคลาวด์ จำนวน ๒ ขุด 

มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
๑) มีจำนวนแกนประมวลผลกลาง ๑๒ แกน (ดวโ6) ความเร็วไม'น้อยกว่า ๒.๑ 5แ2 หรือ

ดีกว่า
๒) หน่วยความจำหลัก (เท6๓ ๐17) ความจุรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖ 58 
๓) มีหน่วยจัด■ เก็บข้อมูล (ดป็โล3๐) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 58 
๔) มีลิฃสิทฮิ๋การใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีลิฃสิทธี้ ถูกต้องตามกฎหมาย 
๒.๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์สำหรับบริหารจัดการงานด้านเทคนิค (5๐1๓ลก) 

และเครื่องคอมพ ิวเตอร์แม ่ข ่ายคลาวค์สำหรับเช ื่อมต ่อระบบ 888 ก ับเคร ือข ่ายภายนอก (ร/\8 8๐น1:6โ) 
รูปแบบคลาวดี (ด๐นฟ ร6โ\76โ) จำนวน ๑ ขุด มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้



หรือดีกว่า
๑) มีจำนวนแกนประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า ๔ แกน ((1๐1-6) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๑ 6เ-เ2

๒ )หน่วยความจำหลัก(1ฬ6๓ ๐เ7)ความจุรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๒68 
๓) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (51:0กล56) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า .๙๐๐ 68  
๔) มีสิฃสิทธิห้ารใข้งานระบบปฏิบัติการที่มีสิฃสิทธี้;ถูกต้องตามกฎหมาย,
๒.๑.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายคลาวด์สำหรับให้บริการเข้าถึงจากอินเตอร์เน ็ต ( ^ 6 ๖ 

อ!รเวลป:)า6โ) รูปแบบคลาวด์ (6๒นป ร6กโ6โ) จำนวน ๑ ขุด มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังน้ี
■- ๑) มีจำนวนแกนประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า ๔ แกน (6๐โ6) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๑ 6เ-เ2

หรือดีกว่า
๒) หน่วยความจำหลัก (1̂ 6๓ 017) ความจุรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ 68  
๓) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (รปวโล56) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 6 8  .
๔) มีลิฃสิทธี้การใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีลิฃสิทธิ้ ถูกต้องตามกฎหมาย 
๒.๑.๔- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์สำหรับระบบงาน 6๐ท1:6ท1: /  /ปวร จำนวน ๑ ขุด 

มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไป่นี้
๑) มีจำนวนแกนประมวลผลกลางไม,น้อยกว่า ๔ แกน (6เวโ6) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๑ 61-12

หรือดีกว่า
' ๒) หน่วยความจำหลัก (1ฬ่6๓ อกฺ/) ความจำรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ 66  
๓) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (รปวโลฐอ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ 78  
๔) มีลิฃสิทธี้การใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีสิฃสิทธี้ ถูกต้องตามกฎหมาย 

๒.๒ การให้บริการสำรองข้อมูลเครื่อิงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๒.๒.๑ ให้บริการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดี ของระบบฐานข้อมูลการ 

ให้บริการระบบจริงโดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย ๗ วันภายในศูนย์ข้อมูลหลัก
บ ํ๒.๒:๒ให ้บ ร ิการส ำรอ งข ้อม ูล เคร ื่องคอม พ ิว เตอร ์แม ่ข ่าย  ./\[วเว).เอลปอก แบบคลาวดี 

การให้บริการระบบจริงโดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย ๗ วันภายในศูนย์ข้อมูลหลัก
๒.๒.๓ ผ ู้ให ้เข ่าต ้องจ ัดทำแผนดำเน ินโครงการร ่วมก ันผ ู้ดำเน ินโครงการพ ัฒ นาระบบ 

(6ก๒ โเวโเ56 86ร๐นโอ6 8๒กก)กฐ: 688) ของ ฃสมก. เพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
สำหรับการให้บริการระบบจริง (8โ๐ปนอปอก รอก/อโ)

๒.๒.๔ ผู้ให ้เข่าต้องติดตั้งพร้อมทดสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดี 
สำหรับการให้บริการระบบจริง (8โอปนอปอก ร6โห6โ) ทั้งระบบฐานข้อมูล และระบบ /จุวเวเ.เอลปอก ของระบบ 
บริหารและจัดการทรัพยากร (686)

๒.๔.๔ ผู้ให้เข่าต้องติดตั้งระบบสำรองข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวดีสำหรับ- 
.การให้บริการระบบจริง

๒.๓ การบำรุงรักษ่าตลอดอายุสัญญาการเข่า
.๒.๓.๑ ผู้ให้เข่าต้องรับประกันระบบตลอดอายุสัญญาการเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

แบบคลาวดี (6๒ นอ))



เท่ลทล56๓ รท!:)
๑) ผู้ให้เช่าต้องสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง  ๆ ที่นำเสนอ 

ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอดอายุสัญญาการเช่า
๒) ผู้ให้เช่าต้องทำ (?เาอท6 (1ลแ) ไต้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไม,เว้นวันหยุดราชการ ตลอดอายุ 

สัญญาการเช่าใช้และจะต้องเข้าดำเนินการแกไขอุปกรณ์ภายใน ๑ ช่ัวโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า 
๓. ระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ให้เช่าต้องมีหน้าที่ส,งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (ป๒นอเ รรท/รโ) ที'อยู่ใน 
โครงการให้เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งานกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ เพ่ือ 
ใช ้งานและให ้คณ ะกรรมการตรวจร ับทำการทดสอบการทำงานของระบบคอมพ ิวเตอร์แม ่ข ่ายคลาวด ์ 
(ต(วนรเ รรโVรโ) โดยมีระยะเวลาการเช่าใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๖ 
๔. วงเงินในการจัดหา

วงเงินค่าเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (ตอนป 5รโหรโ) จำนวนเงิน ๓,๔๒๑,๘๖๐.๐๐ บาท 
(สามล้านสี,แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม โดยใช้งบประมาณปี ๒๔๖๖ 
ประเภทโครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ฯ ที่ต้ังไว้จำนวน ๓๖,๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔. จัดทำราคากลาง

ราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายคลาวด์ (ตอบป รรโV©โ) ใช้เกณฑ์ราคาจากสัญญาเดิมเลขที่ 
ซ. ๒๔/ ๒๔๖๔ ลงวันที, ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ จำนวนเงิน ๓,๔๒๑,๘๖๐.๐๐ บาท (สามล้านสี,แสนสองหมื่น 
หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๖. ค่าปรับ

๖.๑ กรณ ีผ ู้ให ้เช ่าไม่สามารถดำเนินการตามรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม ่ข ่ายคลาวด์ (ตอนรเ รรท/รโ) ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่าต้องยินยอมให้ผู้เช่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของ 
ราคาค่าเช่าทั้งหมดและปรับเปีนรายวัน โดยนับจากวันที่ผู้เซ่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบจนถึงวันที่แกํไขแล้วเสร็จ

๖.๒ ในระหว่างที่มีการปรับ ถ้าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่ามีสิทธิบอก 
เลิกสัญญากับผู้ให้เข่าได้ 
๗. การชำระเงิน

การเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (ต(วนป รรท/รโ) มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี โดย 
ฃสมก. จะดำเนินการแบ่งจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ท้ังหมด ๑๒ เดือน ตลอดอายุสัญญาการเช่า 
๘. ข้อสงวนสิทธ้ี

๘.๑ เง ินค ่าพ ัสด ุการเช ่าใช ้บร ิการเครื่องคอมพ ิวเตอร์แม ่ข ่ายคลาวด ์ (ต(วนป รรท/รโ) ได้มาจาก 
งบประมาณปี ๒๔๖๖ การลงนามหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเมื่อ ฃสมก. ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณ 
ปี ๒๔๖๖ เท่านั้น

๘.๒ ฃสมก. ขอสงวนสิทธี้กรณีมีความจำเป็นทางราชการในการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดโดย 
แจ ้งเป ็นหนังส ือให ้ผ ู้ให ้เช ่าทราบล่วงหน้าเป ็นเวลาไม่น ้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งผู้ให้เข่าไม,สามารถ 
เรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ ได้ทั้งสิ้น จากการบอกเลิกสัญญา โดย ขสมก. จะชำระค่าเข่าจนถึงวันที,บอกเลิก 
สัญญาเท่านั้น / ' 'ไ

๒.๓.๒ การรับแจ้งเหตุขัดข้อง (เท๐ ปรท'!: [\/เลทลฐ6ทโา6ก'!:) และการแกไขปัญหา (?โ(วช๒๓


