ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

1.ชื่อโครงการ โครงการจางบริการบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรคอมพิวเตอรของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทาง
การเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP)
2. หนวยงานเจาของโครงการ ฝ:ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย?อม (บสย.)
3.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,290,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค?าเพิ่มแลว)
4.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เปLนเงิน 1,310,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค?าเพิ่มแลว)
5.แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
5.2 บริษัท เซนจพอยท จํากัด
5.3 บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค จํากัด
6.รายชื่อผูรับผิดชอบกําหนดราคากลาง
6.1 นายพิทยา

ปริวัฒนศักดิ์

ผูอํานวยการอาวุโสฝ:ายบริหารงานกลาง

6.2 นางสาวพิไลพร

ซุงสุวรรณ

ผูช?วยผูอํานวยการฝ:ายบริหารงานกลาง

6.3 นายชัชวาลย

สุนทรานนท

ผูจัดอาวุโสส?วนบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานและศูนยคอมพิวเตอร

1. ขอบเขตของการดําเนินงาน
1.1. การบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวร ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองดําเนินการ อย?างนอยดังนี้
1.1.1. การบํารุงรักษาเชิงปUองกัน (Preventive Maintenance : PM)
1.1.1.1 ในสภาพการทํางานตามปกติ จะตองตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปUองกัน ณ สถานที่ติดตั้ง
อุปกรณในระบบ ERP เพื่อใหแน?ใจว?าระบบงานสามารถ ทํางานไดอย?างปกติ อย?างนอย 3 เดือนต?อ 1 ครั้ง
1.1.1.2 ตรวจสอบสภาพอุปกรณฮารดแวรทั้งภายนอกและภายในใหอยู?ในสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ
1.1.1.3 ตรวจสอบสภาพแผงวงจรหลักและจุดเชื่อมต?อ (Connector) ใหอยู?ในสภาพที่สามารถใช
งานได ตามปกติ แน?นหนา และไม?ชํารุดเสียหาย
1.1.1.4 ตรวจสอบระบบปฏิบัติการและระบบบริหารจัดการต?าง ๆ ใหอยู?ในสภาพที่สามารถใชงานได
ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการไม?นอยกว?า ดังนี้
- ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บขอมูลใหเพียงพอต?อการใชงาน
- ตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เกี่ยวกับใชงานระบบ (Log file)
1.1.2. การบํารุงรักษาเชิงแกไขซ?อมแซม (Corrective Maintenance : CM)
1.1.2.1 ในกรณีที่ระบบมีการทํางานที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากความชํารุด บกพร?อง หรือ ไม?สามารถใชงาน
ไดบางส?วนหรือทั้งหมด ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองดําเนินการซ?อมแซม แกไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน
ใหระบบงานอยู?ในสภาพที่สามารถทํางานไดตามปกติตลอดระยะเวลาสัญญาจาง
1.1.2.2 ตองจัดหาอุปกรณหรืออะไหล?แทที่ผูผลิตเลือกใชหรืออะไหล?ทดแทนที่ บสย. เห็นชอบสําหรับใช
ในการเปลี่ยนทดแทน
1.1.2.3 ในกรณีที่เจาของผลิตภัณฑมีการปรับปรุง Firmware หรือติดตั้งซอฟตแวรรุ?นใหม? (Upgrade
Version) เพื่อปรับปรุ งขอบกพร?อง หรือ ปlดช?องโหว?ของอุปกรณ โดยกรณีที่มีผ ลกระทบ ใหแจงทางโทรศัพ ท หรือจดหมาย
อิเล็คทรอนิกสภายใน 7 วัน และกรณีที่ไม?มีผลกระทบต?ออุปกรณและระบบที่ บสย. ใชงานอยู? ใหจัดทําเปLนรายงานในการส?งมอบ
งานแต?ละงวดงาน
1.1.2.4 ในกรณีที่ตองปรับปรุง Firmware หรือ ติดตั้งซอฟตแวรรุ?นใหม? (Upgrade Version) เพื่อแกไข
ปnญหาหรือขอบกพร?องต?างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ใหขอความเห็นชอบจาก บสย. ก?อนดําเนินการใดๆ ที่ส?งผลกระทบต?อ
อุปกรณและระบบที่ บสย. ใชงานอยู?
1.1.1.5 ในกรณีที่ระบบงานมีการทํางานที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากความชํารุด บกพร?อง และ/หรือ ไม?สามารถ
ใชงานไดบางส?วนหรือทั้งหมด จะตองรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจงปnญหาที่เกิดขึ้น โดยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเบื้องตนทาง
โทรศัพท จดหมายอิเล็คทรอนิกส หรือช?องทางอื่นๆ เพื่อแกไขปnญหาเบื้องตนทันทีที่ไดรับแจง ซึ่งหากการแกปnญหาเบื้องตนไม?
สามารถแกไขไดภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต?เวลาที่ไดรับแจง กรณีที่ไม?สามารถใชงานไดบางส?วน จะตองจัดส?งเจาหนาที่
เขามาแกไขปnญหาภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง นับตั้งแต?เวลาที่ไดรับแจง หรือกรณีที่ไม?สามารถใชงานไดทั้งหมดตองจัดส?งเจาหนาที่
เขามาแกไขปnญหาภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง นับตั้งแต?เวลาที่ไดรับแจง
1.1.2.6 เมื่อดําเนินการแกไขปnญหาที่ไดรับแจงเสร็จเรียบรอยแลว จะตองแจงต?อเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
หรือไดรับมอบหมายของ บสย. ใหทราบทันที และจัดทํารายงานสรุปถึงสาเหตุและวิธีการแกไขปnญหาที่เกิดขึ้น
1.1.2.7 เวลาในการบํารุงรักษาตั้งแต? 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทําการ และ/หรือวันและเวลาที่ บสย.
ตกลงกันเปLนอย?างอื่น โดยตองมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายของ บสย. ร?วมอยู?ดวย โดยการดําเนินการใด ๆ ตอง
หลีกเลี่ยงผลกระทบต?อผูปฏิบัติงานใหนอยที่สุด
1.1.2.8 หากไม?สามารถดําเนินการแกไขปnญหาที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไม?ว?าดวยเหตุผลใด
ๆ ก็ตาม จะตองดําเนินการจัดหาอุปกรณที่มีคุณสมบัติเทียบเท?าหรือดีกว?า เพื่อนํามาใชทดแทนเปLนการชั่วคราว จนกว?าจะ
ดําเนินการแกไขปnญหาเสร็จเรียบรอยแลว

1.1.2.9 หากมีเหตุการณที่ตองทําการตัดสินใจอย?างใดอย?างหนึ่งที่มีผลกระทบต?อระบบงาน รวมทั้ง
ผลกระทบต?อผูปฏิบัติงาน จะตองขอความเห็นชอบจาก บสย. ก?อนดําเนินการใดๆ
1.1.2.10 การบํารุงรักษา ซ?อมแซม แกไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน ไม?รวมถึงปnญหาอันเกิดจาก
ระบบเครือข?าย (Network) ของ บสย. และความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือจากการกระทําของบุคคลที่สาม
1.1.3 ในกรณีที่ บสย. ตองการคําปรึกษาในเรื่องของการบํารุงรักษาระบบ จะตองใหคําปรึกษาไดทั้งทางโทรศัพท
จดหมายอิเล็คทรอนิกส หรือช?องทางอื่น ๆ โดยมีระยะเวลาตอบสนอง ไม?ชากว?า 1 วัน หลังจากไดรับคํารองขอ
1.1.4 ตองจัดทํารายงาน Incident Log เพื่อรายงานปnญหา โดยขอใหจัดส?งทาง e-mail ให บสย. ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไปพรอมทั้งวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ วิธีการแกไข และขอเสนอแนะในการปUองกันไม?ใหเกิดปnญหาเดิมขึ้นอีก
และรายงาน Incident Log จะตองแสดงขอมูล Incident ต?าง ๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต?วันที่เริ่มตนสัญญาจนถึงปnจจุบันดวย เพื่อ
ติดตามปnญหาและขอเสนอแนะในการปUองกันไม?ใหเกิดปnญหาเดิมขึ้นอีก
1.2 อุปกรณฮารดแวร/ซอฟตแวรที่ติดตั้งในระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning:
ERP) ซึ่งติดตั้งไวที่อาคารสํานักงานใหญ? บสย. ประกอบดวย
รายการ
อุปกรณ4ฮาร4ดแวร4/ซอฟต4แวร4
1
เครื่องคอมพิวเตอรแม?ข?ายสําหรับระบบงาน ERP
- HP ProLiant DL980 G7 Serial Number: SGH428LF31
- HP ProLiant DL980 G7 Serial Number: SGH428LF32
2
เครื่องคอมพิวเตอรแม?ข?ายสําหรับเปLน Backup Server
- ProLiant DL360p Gen 8 Serial Number: SGH428LF0K
3
อุปกรณกระจายสัญญาณ SAN Switch
- Storage Works 8/8 SAN Switch Serial Number: CZC425TWXB
- Storage Works 8/8 SAN Switch Serial Number: CZC425TXO4
4
ระบบหน?วยจัดเก็บขอมูล (SAN Storage)
- 3PAR Store SERV 7200 CT: ECMCBA4TF6K03H
5
ระบบบันทึกขอมูลแบบเทป
- 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
ระบบปฏิบตั ิการ Red Hat Enterprise Linux
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