
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจ	างบริการบํารุงรักษาอุปกรณ�ฮาร�ดแวร�คอมพิวเตอร�ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทาง

การเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP) 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ:ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย?อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรร  1,290,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค?าเพิ่มแล	ว)  

   4.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันที่  23 กรกฎาคม 2563                                                                                                                         

    เปLนเงิน  1,310,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค?าเพิ่มแล	ว) 

 

 5.แหล�งที่มาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

              5.1   บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

               5.2  บริษัท เซนจ�พอยท� จํากัด 

               5.3  บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค จํากัด 
 
 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพทิยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู	อํานวยการอาวโุสฝ:ายบริหารงานกลาง 

     6.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ� ผู	ช?วยผู	อํานวยการฝ:ายบริหารงานกลาง 

                6.3 นายชัชวาลย� สุนทรานนท� ผู	จัดอาวุโสส?วนบริหารจัดการโครงสร	างพ้ืนฐานและศูนย�คอมพิวเตอร� 

 

 
 
 
 
 
 
 



1. ขอบเขตของการดําเนินงาน 
1.1. การบํารุงรักษาอุปกรณ�ฮาร�ดแวร� ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ต	องดําเนินการ อย?างน	อยดังน้ี 

1.1.1. การบํารุงรักษาเชิงปUองกัน (Preventive Maintenance : PM) 
1.1.1.1 ในสภาพการทํางานตามปกติ จะต	องตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปUองกัน ณ สถานท่ีติดตั้ง

อุปกรณ�ในระบบ ERP เพ่ือให	แน?ใจว?าระบบงานสามารถ ทํางานได	อย?างปกติ อย?างน	อย 3 เดือนต?อ 1 ครั้ง  
1.1.1.2 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ�ฮาร�ดแวร�ท้ังภายนอกและภายในให	อยู?ในสภาพท่ีสามารถใช	งานได	ตามปกติ  

1.1.1.3 ตรวจสอบสภาพแผงวงจรหลักและจุดเช่ือมต?อ (Connector) ให	อยู?ในสภาพท่ีสามารถใช	 
งานได	 ตามปกติ แน?นหนา และไม?ชํารุดเสียหาย  

1.1.1.4 ตรวจสอบระบบปฏิบัติการและระบบบริหารจัดการต?าง ๆ ให	อยู?ในสภาพท่ีสามารถใช	งานได	 
ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการไม?น	อยกว?า ดังน้ี 

- ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดเก็บข	อมูลให	เพียงพอต?อการใช	งาน 
- ตรวจสอบข	อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีเก่ียวกับใช	งานระบบ (Log file) 

1.1.2. การบํารุงรักษาเชิงแก	ไขซ?อมแซม (Corrective Maintenance : CM) 
1.1.2.1 ในกรณีท่ีระบบมีการทํางานท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากความชํารุด บกพร?อง หรือ ไม?สามารถใช	งาน 

ได	บางส?วนหรือท้ังหมด ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ต	องดําเนินการซ?อมแซม แก	ไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน
ให	ระบบงานอยู?ในสภาพท่ีสามารถทํางานได	ตามปกติตลอดระยะเวลาสัญญาจ	าง 

1.1.2.2 ต	องจัดหาอุปกรณ�หรืออะไหล?แท	ท่ีผู	ผลิตเลือกใช	หรืออะไหล?ทดแทนท่ี บสย. เห็นชอบสําหรับใช	
ในการเปลี่ยนทดแทน 

1.1.2.3 ในกรณีท่ีเจ	าของผลิตภัณฑ�มีการปรับปรุง Firmware หรือติดตั้งซอฟต�แวร�รุ?นใหม? (Upgrade 
Version) เพ่ือปรับปรุงข	อบกพร?อง หรือ ปlดช?องโหว?ของอุปกรณ� โดยกรณีท่ีมีผลกระทบ ให	แจ	งทางโทรศัพท� หรือจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส�ภายใน 7 วัน และกรณีท่ีไม?มีผลกระทบต?ออุปกรณ�และระบบท่ี บสย. ใช	งานอยู? ให	จัดทําเปLนรายงานในการส?งมอบ
งานแต?ละงวดงาน 

1.1.2.4 ในกรณีท่ีต	องปรับปรุง Firmware หรือ ติดตั้งซอฟต�แวร�รุ?นใหม? (Upgrade Version) เพ่ือแก	ไข
ปnญหาหรือข	อบกพร?องต?างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบปฏิบัติการ ให	ขอความเห็นชอบจาก บสย. ก?อนดําเนินการใดๆ ท่ีส?งผลกระทบต?อ
อุปกรณ�และระบบท่ี บสย. ใช	งานอยู?  

1.1.1.5 ในกรณีท่ีระบบงานมีการทํางานท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากความชํารุด บกพร?อง และ/หรือ ไม?สามารถ
ใช	งานได	บางส?วนหรือท้ังหมด จะต	องรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจ	งปnญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให	คําปรึกษาหรือคําแนะนําเบ้ืองต	นทาง
โทรศัพท� จดหมายอิเล็คทรอนิกส� หรือช?องทางอ่ืนๆ เพ่ือแก	ไขปnญหาเบ้ืองต	นทันทีท่ีได	รับแจ	ง ซ่ึงหากการแก	ปnญหาเบ้ืองต	นไม?
สามารถแก	ไขได	ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง นับตั้งแต?เวลาท่ีได	รับแจ	ง กรณีท่ีไม?สามารถใช	งานได	บางส?วน จะต	องจัดส?งเจ	าหน	าท่ี
เข	ามาแก	ไขปnญหาภายในระยะเวลา 6 ช่ัวโมง นับตั้งแต?เวลาท่ีได	รับแจ	ง หรือกรณีท่ีไม?สามารถใช	งานได	ท้ังหมดต	องจัดส?งเจ	าหน	าท่ี
เข	ามาแก	ไขปnญหาภายในระยะเวลา 3 ช่ัวโมง นับตั้งแต?เวลาท่ีได	รับแจ	ง 

1.1.2.6 เมื่อดําเนินการแก	ไขปnญหาท่ีได	รับแจ	งเสร็จเรียบร	อยแล	ว จะต	องแจ	งต?อเจ	าหน	าท่ีท่ีรับผิดชอบ
หรือได	รับมอบหมายของ บสย. ให	ทราบทันที และจัดทํารายงานสรุปถึงสาเหตุและวิธีการแก	ไขปnญหาท่ีเกิดข้ึน  

1.1.2.7 เวลาในการบํารุงรักษาตั้งแต? 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทําการ และ/หรือวันและเวลาท่ี บสย.  
ตกลงกันเปLนอย?างอ่ืน โดยต	องมีเจ	าหน	าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือได	รับมอบหมายของ บสย. ร?วมอยู?ด	วย โดยการดําเนินการใด ๆ ต	อง
หลีกเลี่ยงผลกระทบต?อผู	ปฏิบัติงานให	น	อยท่ีสุด 

1.1.2.8 หากไม?สามารถดําเนินการแก	ไขปnญหาท่ีเกิดข้ึนได	ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไม?ว?าด	วยเหตุผลใด 
ๆ ก็ตาม จะต	องดําเนินการจัดหาอุปกรณ�ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท?าหรือดีกว?า เพ่ือนํามาใช	ทดแทนเปLนการช่ัวคราว จนกว?าจะ
ดําเนินการแก	ไขปnญหาเสร็จเรียบร	อยแล	ว 



1.1.2.9 หากมีเหตุการณ�ท่ีต	องทําการตัดสินใจอย?างใดอย?างหน่ึงท่ีมีผลกระทบต?อระบบงาน รวมท้ัง 
ผลกระทบต?อผู	ปฏิบัติงาน จะต	องขอความเห็นชอบจาก บสย. ก?อนดําเนินการใดๆ 
       1.1.2.10 การบํารุงรักษา ซ?อมแซม แก	ไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน ไม?รวมถึงปnญหาอันเกิดจาก 
ระบบเครือข?าย (Network) ของ บสย. และความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือจากการกระทําของบุคคลท่ีสาม 

      1.1.3 ในกรณีท่ี บสย. ต	องการคําปรึกษาในเรื่องของการบํารุงรักษาระบบ จะต	องให	คําปรึกษาได	ท้ังทางโทรศัพท� 
จดหมายอิเล็คทรอนิกส� หรือช?องทางอ่ืน ๆ โดยมีระยะเวลาตอบสนอง ไม?ช	ากว?า 1 วัน หลังจากได	รับคําร	องขอ 
             1.1.4  ต	องจัดทํารายงาน Incident Log เพ่ือรายงานปnญหา โดยขอให	จัดส?งทาง e-mail ให	 บสย. ภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไปพร	อมท้ังวิเคราะห�เพ่ือหาสาเหตุ วิธีการแก	ไข และข	อเสนอแนะในการปUองกันไม?ให	เกิดปnญหาเดิมข้ึนอีก 
และรายงาน Incident Log จะต	องแสดงข	อมูล Incident ต?าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต?วันท่ีเริ่มต	นสัญญาจนถึงปnจจุบันด	วย เพ่ือ
ติดตามปnญหาและข	อเสนอแนะในการปUองกันไม?ให	เกิดปnญหาเดิมข้ึนอีก  

1.2 อุปกรณ�ฮาร�ดแวร�/ซอฟต�แวร�ท่ีติดตั้งในระบบสารสนเทศเช่ือมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: 
ERP) ซ่ึงติดตั้งไว	ท่ีอาคารสํานักงานใหญ? บสย. ประกอบด	วย 

 
รายการ อุปกรณ4ฮาร4ดแวร4/ซอฟต4แวร4 จํานวน  

1 เครื่องคอมพิวเตอร�แม?ข?ายสําหรับระบบงาน ERP   
- HP ProLiant DL980 G7 Serial Number: SGH428LF31 
- HP ProLiant DL980 G7 Serial Number: SGH428LF32 

2  เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร�แม?ข?ายสําหรับเปLน Backup Server 
- ProLiant DL360p Gen 8 Serial Number: SGH428LF0K 

1  เครื่อง 

3 อุปกรณ�กระจายสัญญาณ SAN Switch 
- Storage Works 8/8 SAN Switch Serial Number: CZC425TWXB 
- Storage Works 8/8 SAN Switch Serial Number: CZC425TXO4 

2  เครื่อง 

4 ระบบหน?วยจัดเก็บข	อมลู (SAN Storage) 
- 3PAR Store SERV 7200 CT: ECMCBA4TF6K03H 

1  เครื่อง 

5 ระบบบันทึกข	อมูลแบบเทป 
- Storage Works MSL2024 Tape Library Serial Number: MXA424Z0BS 

1  เครื่อง 

6 อุปกรณ�กระจายสัญญาณชนิด L2/3  
- CISCO WS-C2960XR-24TS-I Serial Number: FDO1751B04X 

1  เครื่อง 

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  
 

 
 
 


