ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช$งานก$อสราง

1.ชื่อโครงการ การจัดจางบริการบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรคอมพิวเตอรของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน
ระยะเวลา 1 ป(
หน*วยงานเจาของโครงการ ฝ,ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย*อม (บสย.)

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
1,290,000.00 บาท (รวมภาษีมลู ค*าเพิ่มแลว)

3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 10 สิงหาคม 2561
1,319,263.59 บาท (รวมภาษีมลู ค*าเพิ่มแลว)

4.แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) จากการสืบราคาบริษัทผูใหบริการ
4.1 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
4.2 บริษัท เชนจพอยท จํากัด

5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายอนุสรณ

เอมกมล

ผูอํานวยการอาวุโสฝ,ายบริหารสํานักงาน

5.2 นางสาวพิไลพร

ซุงสุวรรณ

ผูช*วยผูอํานวยการบริหารสํานักงาน

5.3 นางสาวอรนันท

สมพงษ

ผูช*วยผูอํานวยการฝ,ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดงาน
การจัดจางบริก ารบํ ารุง รัก ษาอุป กรณฮารดแวรคอมพิ วเตอรของระบบสารสนเทศเชื่ อมโยงทางการเงิน (ERP)
ระยะเวลา 1 ป( จะตองทําการบํารุงรักษา ซ*อมแซม แกไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน เพื่อใหอุปกรณฮารดแวรคอมพิวเตอรที่ใช
ติดตั้งระบบ ERP อยู*ในสภาพที่พรอมทํางานอย*างต*อเนื่องและใหบริการไดอย*างเต็มประสิทธิภาพ โดยใชหลักวิธีปฏิบัติที่ดีแ ละมาตรฐาน
วิชาชีพ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.
การบํารุงรักษาฮารดแวร รายละเอียดดังนี้
1.1 การบํารุงรักษาเชิงปHองกัน (Preventive Maintenance : PM)
1.1.1 ในสภาพการทํางานตามปกติ จะตองทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปHองกัน ณ สถานที่
ติดตั้งอุปกรณในระบบ ERP เพื่อใหแน*ใจว*าระบบงานสามารถ ทํางานไดอย*างปกติ
อย*างนอย 3 เดือนต*อ 1 ครั้ง
1.1.2 ตรวจสอบสภาพอุปกรณฮารดแวรทั้งภายนอกและภายในใหอยู*ในสภาพทีส่ ามารถใชงานได
ตามปกติ
1.1.3 ตรวจสอบสภาพแผงวงจรหลักและจุดเชือ่ มต*อ (Connector) ใหอยู*ในสภาพที่สามารถใช
งานได ตามปกติ แน*นหนา และไม*ชํารุดเสียหาย
1.1.4 ตรวจสอบระบบปฏิบัติการและระบบบริหารจัดการต*าง ๆ ใหอยู*ในสภาพที่สามารถใชงานได
ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการไม*นอยกว*า ดังนี้

1.2

- ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บขอมูลใหเพียงพอต*อการใชงาน
- ตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เกี่ยวกับใชงานระบบ (Log file)
การบํารุงรักษาเชิงแกไขซ*อมแซม (Corrective Maintenance : CM)
1.2.1 ในกรณีที่ระบบมีการทํางานที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากความชํารุด บกพร*อง หรือไม*สามารถใชงาน
ไดบางส*วนหรือทั้งหมด ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองดําเนินการซ*อมแซม
แกไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทนใหระบบงานอยู*ในสภาพที่สามารถทํางานได
ตามปกติตลอดระยะเวลาสัญญาจาง
1.2.2 ตองจัดหาอุปกรณหรืออะไหล*แทที่ผูผลิตเลือกใชหรือ อะไหล*ทดแทนที่ บสย. เห็นชอบ
สําหรับใชในการเปลี่ยนทดแทน
1.2.3 ปรับปรุงขอบกพร*อง (Apply Patch) หรือติดตั้งซอฟตแวรรุน* ใหม* (Upgrade Version) เพื่อ
แกไขปgญหาหรือขอบกพร*องต*างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ซึ่งตองขอความ
เห็นชอบจาก บสย. ก*อนดําเนินการใด ๆ ที่ส*งผลกระทบต*อการใชงานระบบงาน หรือ
ฐานขอมูลรวมทั้งผลกระทบต*อผูปฏิบัติงาน
1.2.4 ในกรณีที่ระบบงานมีการทํางานที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากความชํารุด บกพร*อง และ/หรือไม*
สามารถใชงานไดบางส*วน ซึ่งไม*ส*งผลกระทบต*อการปฏิบัติงานหลักตามปกติ ตองรับเรื่อง
ทันทีเมือ่ มีการแจงปgญหาที่เกิดขึ้น โดยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเบื้องตนทางโทรศัพท
จดหมายอิเลคทรอนิคส หรือช*องทางอื่นๆ เพือ่ แกไขปgญหาเบื้องตนทันทีทไี่ ดรับแจง ซึ่ง
หากการแกปgญหาเบื้องตนไม*สามารถแกไขไดภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต*เวลาที่
ไดรับแจง และตองจัดส*งเจาหนาที่เขามาแกไขปgญหาดังกล*าวภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
นับตั้งแต*เวลาที่ไดรับแจง

1.2.5 ในกรณีที่ระบบมีการทํางานที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการชํารุด บกพร*อง และ/หรือ ไม*สามารถ
ใชงานไดบางส*วนหรือทั้งหมด ซึ่งส*งผลกระทบต*อการปฏิบัติงานหลักตามปกติ ตองรับเรื่อง
ทันทีเมือ่ มีการแจงปgญหาที่เกิดขึ้น โดยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเบื้องตนทางโทรศัพท
จดหมายอิเลคทรอนิคส หรือช*องทางอื่นๆ เพือ่ แกไขปgญหาเบื้องตนทันทีทไี่ ดรับแจง ซึ่งหาก
การแกปgญหาเบื้องตนไม*สามารถแกไขไดภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต*เวลาที่ไดรับ
แจง ตองจัดส*งเจาหนาที่เขามาแกไขปgญหาดังกล*าวภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง นับตั้งแต*
เวลาที่ไดรับแจง
1.2.6 เมื่อดําเนินการแกไขปgญหาที่ไดรับแจงเสร็จเรียบรอยแลว ตองแจงต*อเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
หรือไดรับมอบหมายของ บสย. ใหทราบทันที และจัดทํารายงานสรุปถึงสาเหตุและวิธีการ
แกไขปgญหาที่เกิดขึ้น
1.2.7 เวลาในการบํารุงรักษาตั้งแต* 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทําการ และ/หรือวันและเวลาที่
บสย. ตกลงกันเปkนอย*างอื่น โดยตองมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายของ บสย.
ร*วมอยู*ดวย โดยการดําเนินการใด ๆ ตองหลีกเลี่ยงผลกระทบต*อผูปฏิบัติงานใหนอยที่สุด
1.2.8 หากไม*สามารถดําเนินการแกไขปgญหาที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไม*ว*าดวยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตาม ผูรับจางตองดําเนินการจัดหาอุปกรณที่มีคุณสมบัติเทียบเท*าหรือดีกว*า เพื่อ
นํามาใชทดแทนเปkนการชั่วคราว จนกว*าจะดําเนินการแกไขปgญหาเสร็จเรียบรอยแลว
1.2.9 หากมีเหตุการณที่ตองทําการตัดสินใจอย*างใดอย*างหนึ่งที่มีผลกระทบต*อระบบงานรวมทั้ง
ผลกระทบต*อผูปฏิบัติงาน ตองขอความเห็นชอบจาก บสย. ก*อนดําเนินการใดๆ
1.2.10 การบํารุงรักษา ซ*อมแซม แกไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน ไม*รวมถึงปgญหาอันเกิด
จากระบบเครือข*าย (Network) ของ บสย. และความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือ
จากการกระทําของบุคคลที่สาม
1.3 ในกรณีที่ บสย. ตองการคําปรึกษาในเรื่องของการบํารุงรักษาระบบ ตองใหคําปรึกษาไดทั้งทางโทรศัพท
จดหมายอิเลคทรอนิคส หรือช*องทางอื่น ๆ โดยมีระยะเวลาตอบสนองไม*ชากว*า 1 วัน หลังจากไดรับคํารองขอ
1.4 จะตองจัดทํารายงาน Incident Log เพื่อรายงานปgญหา โดยขอใหจัดส*งทาง e-mail ให บสย. ภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไปพรอมทั้งวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ วิธีการแกไข และขอเสนอแนะในการปHองกันไม*ใหเกิดปgญหาเดิมขึ้นอีก และรายงาน
Incident Log จะตองแสดงขอมูล Incident ต*าง ๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต*วันที่เริ่มตนสัญญาจนถึงปgจจุบันดวย เพื่อติดตามปgญหาและ
ขอเสนอแนะในการปHองกันไม*ใหเกิดปgญหาเดิมขึ้นอีก
2. จะตองจัดทําและจัดส*งเอกสาร และ/หรือรายงานต*าง ๆ ที่เปkนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ตามที่ บสย.
รองขอ โดยไม*คิดค*าใชจ*ายใดๆ ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ จํานวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ*น CD/DVD ในรูปแบบไฟล PDF File และ
MS Office จํานวน 1 ชุด
อุปกรณที่ใชติดตั้งในระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่ง
ติดตั้งไวทีอ่ าคารสํานักงานใหญ* บสย. ประกอบดวย

รายการ
1

อุปกรณ4ฮาร4ดแวร4/ซอฟต4แวร4
เครื่องคอมพิวเตอรแม*ข*ายสําหรับระบบงาน ERP

จํานวน
2

- HP ProLiant DL980 G7 Serial Number: SGH428LF31
- HP ProLiant DL980 G7 Serial Number: SGH428LF32
2

เครื่องคอมพิวเตอรแม*ข*ายสําหรับเปkน Backup Server

1

- ProLiant DL360p Gen 8 Serial Number: SGH428LF0K
3

อุปกรณกระจายสัญญาณ SAN Switch

2

- Storage Works 8/8 SAN Switch Serial Number: CZC425TWXB
- Storage Works 8/8 SAN Switch Serial Number: CZC425TXO4
4

ระบบหน*วยจัดเก็บขอมูล (SAN Storage)

1

- 3PAR Store SERV 7200 CT: ECMCBA4TF6K03H
5

ระบบบันทึกขอมูลแบบเทป

1

- Storage Works MSL2024 Tape Library Serial Number: MXA424Z0BS
6

อุปกรณกระจายสัญญาณชนิด L2/3
- CISCO WS-C2960XR-24TS-I Serial Number: FDO1751B04X

7

โปรแกรม VMware Version 5 Enterprise
- Vcenter 5 Standard 1 instances
- VMware Version 5 Enterprise (Unlimited core per CPU) 8 CPUs

8

ระบบปฏิบัติการ Red Hat Enterprise Linux

1

