ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบปฏิบัติการ สําหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ ERP
2. หนวยงานเจาของโครงการ ฝ+ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
3.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 4,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแล9ว)
4.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2564
เป?นเงิน 5,342,500.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแล9ว)
5.แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเท็ม จํากัด
5.2 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด
6.รายชื่อผูรับผิดชอบกําหนดราคากลาง
6.1 นายพิทยา

ปริวัฒนศักดิ์

ผู9อํานวยการอาวุโสฝ+ายบริหารงานกลาง

6.2 นางสาวพิไลพร

ซุงสุวรรณ

ผู9ชวยผู9อาํ นวยการฝ+ายบริหารงานกลาง

6.3 นายชัชวาลย

สุนทรานนท

ผู9ชวยผู9อํานวยการฝ+ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ขอกําหนดทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ
1.1 ข9อกําหนดทั่วไป
1.1.1 อุปกรณที่นําเสนอต9องเป?นของใหม ไมเคยผานการใช9งานมากอน อยูในสภาพที่ใช9งานได9ดี และเป?นรุนที่
ยังอยูในสายการผลิต (Product Line) และยังไมมีการประกาศยุติการผลิตหรือยุติการสนับสนุนจากเจ9าของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดย
ต9องแสดงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ จากเจ9าของผลิตภัณฑหรือจากสาขาของเจ9าของผลิตภัณฑที่ตั้งอยูในประเทศไทย ในวันยื่น
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1.2 ซอฟตแวรทั้งหมดที่ใช9ในโครงการต9องมีลิขสิทธิ์ที่สามารถใช9งานใน บสย. ได9อยางถูกต9องตามกฎหมาย
และมีจํานวนลิขสิทธิ์เพียงพอตอการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณที่นําเสนอ
1.1.3 อุปกรณที่นําเสนอต9องสามารถใช9กับระบบไฟฟVาในประเทศไทยได9โดยไมต9องใช9ตัวแปลงไฟฟVาภายนอก
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จํานวน 4 เครื่อง (สําหรับศูนยข9อมูลหลัก 2 เครื่อง และศูนย
ข9อมูลสํารอง 2 เครื่อง)
1.2.1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (Processor) เป?น Intel Xeon processor ไมน9อยกวา 20 แกน
หลัก (20 Core) และมีความเร็วไมน9อยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา จํานวนไมน9อยกวา 2 หนวย
1.2.1.2 มีหนวยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน9อยกวา 512 GB รองรับ
ได9สูงสุดไมน9อยกวา 1.5 TB โดยมีจํานวนชองใส Memory ไมน9อยกวา 24 DIMM Slots
1.2.1.3 มีชองตออุปกรณเพิ่มขยาย (Expansion slots) ชนิด internal PCI-Express 3.0 ไมน9อยกวา 6 slots
1.2.1.4 มีหนวยควบคุมการจัดเก็บข9อมูล (Hard Disk Controller) บน Mainboard ที่สามารถ
ควบคุมได9ทั้งแบบ SAS (Serial Attached SCSI) โดยสนับสนุนการทํา RAID 0, 1 ได9เป?นอยางน9อย
1.2.1.5 มีหนวยจัดเก็บข9อมูล (Hard disk) ชนิด SSD ความจุไมน9อยกวา 800 GB ตอหนวย จํานวน
ไมน9อยกวา 2 หนวย
1.2.1.6 มีสวนเชื่อมตอเครือขายความเร็วไมน9อยกวา 1Gbps แบบ RJ-45 จํานวนไมน9อยกวา 8 ชอง
1.2.1.7 มีสวนเชื่อมตอเครือขายความเร็วไมน9อยกวา 10Gbps แบบ SFP+ จํานวนไมน9อยกวา 2 ชอง
พร9อม Transceiver Module ตามจํานวนพอรต
1.2.1.8 มีสวนเชื่อมตอเครือขายแบบ Fiber Channel ความเร็วไมน9อยกวา 16 Gbps
จํานวนไมน9อยกวา 2 ชอง
1.2.1.9 มี DVD-RW Drive แบบ Internal หรือ External ไมน9อยกวาจํานวน 1 หนวย
1.2.1.10 สามารถจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายผานพอรต Micro USB หรือผานพอรต
Management ได9
1.2.1.11 ต9องมีหนวยจายกระแสไฟฟVาภายในเครื่อง (ระบบจายไฟ) ขนาดไมน9อยกวา 750 Watt. ตอชุด
จํานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติทํางานทดแทนกันได9โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลีย่ นได9ทันทีโดยไมเกิดปyญหาใด
(Hot swap หรือ Hot-Plug)
1.2.1.12 ตัวเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เสนอจะต9องเป?นรุนที่ได9รับการออกแบบเพื่อติดตั้งบน Rack
โดยเฉพาะและขนาดไมเกิน 2U พร9อมอุปกรณ Rack ในการติดตั้ง และมี code ที่สามารถ scan เพื่อนําไปสืบค9นข9อมูลของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย นั้นๆ ผาน public internet ได9
1.2.1.13 ได9รับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย CE หรือ UL หรือ FCC
1.2.1.14 มีโปรแกรมชวยในการควบคุมระบบ (System Management) ซึ่งมีเครื่องหมายการค9า
เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

1.2.2 ระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware Standard Edition จํานวน 12 License
1.2.2.1 ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการที่นําเสนอต9องชนิด Open License
1.2.3 ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2019 Datacenter Edition
1.2.3.1 ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการที่นําเสนอต9องเป?นแบบ OEM ติดมากับเครื่อง
1.2.3.2 ต9องรองรับการใช9งานที่เพียงพอสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่นําเสนอภายในโครงการ
จํานวน 4 เครื่อง
1.2.4 มีระบบสํารองข9อมูลที่สามารถควบคุมการทํางานได9ภายใต9 Management Console เดียวกันกับที่
บสย. ใช9งานอยู (Veeam Backup & Replication Enterprise Plus) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่นําเสนอภายในโครงการ
จํานวน 4 Sockets ที่ติดตั้งศูนยข9อมูลหลัก
2. ขอบขตของการดําเนินงาน
ผู9ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะต9องปฏิบัติงานตามที่ บสย. กําหนด โดยปฏิบัติตามขอบเขตของงานใน
หัวข9อตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 ดําเนินการจัดประชุมเริ่มต9นโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพื่อเก็บข9อมูลและวางแผนการดําเนินงาน
ภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
2.2 ดําเนินการจัดหาสายสัญญาณให9เพียงพอตอการติดตั้งใช9งานในโครงการโดยสายสัญญาณที่ต9องจัดหา มีดังตอไปนี้
2.2.1 สายสัญญาณแบบใยแก9วนําแสง (Fiber Optic) ความยาวไมน9อยกวา 10 เมตร
2.2.2 สายสัญญาณแบบคูบิดเกลียวแบบไมมีฉนวนหุม9 (Unshielded Twisted Pair : UTP CAT6) ความ
ยาว ไมน9อยกวา 10 เมตร
2.3 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จํานวน 2 เครื่อง ที่ศูนยข9อมูลหลัก
2.3.1 ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่นําเสนอและติดตั้งสายสัญญาณให9พร9อมใช9งาน รวมทั้ง
จัดทําปVายกํากับสายสัญญาณ (Label) ที่ต9นทางและปลายทางของสายสัญญาณ
2.3.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
2.3.3 ในกรณีที่ต9องดําเนินการ Update Patch ของระบบปฏิบตั ิการ Virtualization ให9เป?น Version ลาสุด
หรือตามที่ บสย. กําหนด เพื่อแก9ไขปyญหาหรือข9อบกพรองตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ให9ขอความเห็นชอบจาก บสย. กอนดําเนินการใดๆ ที่
สงผลกระทบตอการใช9งานระบบงานหรือระบบฐานข9อมูล รวมทั้งผลกระทบตอผู9ปฏิบัติงาน
2.3.4 ดําเนินการตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายให9เชื่อมตอเข9ากับระบบ VCenter ของ บสย.
2.3.5 ดําเนินการย9ายระบบปฏิบตั ิการทีอ่ ยูในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมของระบบ ERP มายังเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายที่นําเสนอ
2.4 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จํานวน 2 เครื่อง ที่ศูนยข9อมูลสํารอง
2.4.1 ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่นําเสนอและติดตั้งสายสัญญาณให9พร9อมใช9งาน รวมทั้ง
จัดทําปVายกํากับสายสัญญาณ (Label) ที่ต9นทางและปลายทางของสายสัญญาณ
2.4.2 ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Virtualization VMware ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
2.4.3 ในกรณีที่ต9องดําเนินการ Update Patch ของระบบปฏิบตั ิการ Virtualization ให9เป?น Version ลาสุด
หรือตามที่ บสย. กําหนด เพื่อแก9ไขปyญหาหรือข9อบกพรองตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ให9ขอความเห็นชอบจาก บสย. กอนดําเนินการใดๆ ที่
สงผลกระทบตอการใช9งานระบบงานหรือระบบฐานข9อมูล รวมทั้งผลกระทบตอผู9ปฏิบัติงาน
2.4.4 ดําเนินการตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายให9เชื่อมตอเข9ากับระบบ VCenter ของ บสย.
2.4.5 ดําเนินการตั้งคาและ Replication ระบบงาน ERP จากศูนยข9อมูลหลักมายังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่
ติดตั้ง ณ ศูนยข9อมูลสํารอง

2.5 ดําเนินการติดตั้งสายสัญญาณเพื่อเชื่อมตอระหวางอุปกรณภายในโครงทั้งหมดที่นําเสนอและดําเนินการ
จัดเรียงสายภายในตู9แรคขนาด 19 นิ้วให9เรียบร9อย
2.6 ทําการทดสอบการทํางานของระบบที่ย9ายจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมและทดสอบระบบที่
Replication มาโดยทําการตัดการเชื่อมตอระบบเครือขายระหวางศูนยข9อมูลหลักและศูนยข9อมูลสํารองโดยจะต9องมีเจ9าหน9าที่ของ
บสย. อยูด9วยขณะดําเนินการ
2.7 จัดทํา Baseline Configuration รวมถึง สํารองข9อมูลการตั้งคา (Backup Configuration) ของอุปกรณ
ทั้งหมดที่นําเสนอภายในโครงการและนําสงให9กับเจ9าหน9าที่ผู9ดูแลระบบ
2.8 จัดให9มีการอบรมการใช9งาน (On The Job Training) การดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรของอุปกรณที่สงมอบ
2.9 ดําเนินการติดตั้งและตั้งคาอุปกรณที่สงมอบ ให9สามารถใช9งานรวมกับอุปกรณเดิมที่ทาง บสย. ใช9งานอยูได9
และต9องดําเนินการทดสอบอุปกรณหลังติดตั้งแล9วเสร็จ หากต9องมีการใช9อุปกรณตางๆ เพิ่มเติม เชน สายสัญญาณและอุปกรณ
อื่ น ๆ ผู9 ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจะต9 อ งดํ า เนิ น การจั ด หามาพร9 อ มในวั น ที่ ติ ด ตั้ ง โดยผู9 ช นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสเป?นผู9รับผิดชอบคาใช9จาย
2.10 การติดตั้งและตั้งคาอุปกรณที่สงมอบ หากเกิดความชํารุดเสียหายตออุปกรณหรือระบบตาง ๆ ที่ บสย. ใช9
งานอยูผู9ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ต9องดําเนินการแก9ไขให9สามารถใช9งานได9เหมือนเดิม และหากกอให9เกิดความเสียหาย
แก บสย. ผู9ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะต9องรับผิดชอบความเสียหายและคาใช9จายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

