
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  การเช�าใช	พ้ืนท่ี Co-location พร	อมบริการ และ Private Link ระยะเวลา 1 ป+ 

  

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ-ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) 

 

 3.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  800,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค�าเพ่ิมแล	ว)  

 

   4.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันท่ี  20  กุมภาพันธE  2563                                                                                                                                                                                   

    เปIนเงิน  1,362,966.00  บาท (รวมภาษีมลูค�าเพ่ิมแล	ว) 

 

 

 5.แหล�งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

              5.1   บริษัท อินเตอรEเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

               5.2  บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรEเมช่ัน ไฮเวยE จํากัด 

  

 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู	อํานวยการอาวุโสฝ-ายบรหิารงานกลาง 

     6.2 นายสมเกียรต ิ รุ�งเรืองลดา ผู	อํานวยการฝ-ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณE ผู	ช�วยผู	อํานวยการฝ-ายบริหารงานกลาง 

 

 

 



1. ข�อกําหนดคุณสมบัติ 
1.1 บริการ Co-location 

1.1.1 มีตู	 Rack ขนาด 42U (Full Rack) 
1.1.2 มี IPv4 ให	ใช	งานได	ไม�น	อยกว�า 32 IP 
1.1.3 มี IPv6 ให	ใช	งานได	ไม�น	อยกว�า 32 IP 
1.1.4 มี Power Supply ไม�น	อยกว�าขนาด 32 Amp 
1.1.5 มี Internet Bandwidth Domestic ไม�น	อยกว�า 100/100 Mbps 
1.1.6 มี Internet Bandwidth International ไม�น	อยกว�า 1/1 Mbps 
1.1.7 พ้ืนยกสามารถรับนํ้าหนักของเครื่องแม�ข�ายและอุปกรณEต�อพ�วงท่ีเก่ียวข	องภายในตู	 Rack รวมกัน

ได	ไม�น	อยกว�า 1,000 กิโลกรัม. 
1.1.8 ต	องจัดส�งแผนผังท่ีตั้งของ Rack บสย. ในพ้ืนท่ีของผู	ให	บริการ 
1.1.9 พ้ืนท่ีท่ีกําหนดให	เปIน Data Center ต	องมีการควบคุมและระบบการควบคุมการเข	าถึงอย�างเคร�งครัด 
1.1.10 ต	องมีระบบสํารองไฟฟmาแบบต�อเน่ือง (UPS) แบบ 2N หรือ N+1 พร	อมด	วยเครื่องกําเนิดไฟฟmาท่ี

สามารถทํางานโดยอัตโนมัติ (Generator) มีระบบปmองกันไฟฟmากระชาก Surge Protection เพ่ือปmองกันไฟฟmากระชากก�อนเข	าถึง
ระบบไฟฟmาของ Data Center และ Emergency power supply จาก Generator และต	องสามารถจ�ายไฟฟmาสํารองได	
ต�อเน่ืองไม�น	อยกว�า 8 ช่ัวโมง 

1.1.11 ต	องรับผิดชอบดําเนินการเช่ือมระบบไฟฟmาเข	าตู	อุปกรณEคอมพิวเตอรE จํานวนไม�น	อยกว�า 32 Amp  
1.1.12 มีระบบปรับอากาศท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน  
1.1.13 มีระบบปmองกันและระงับอัคคีภัยโดยใช	สารดับเพลิงท่ีสารเคมีท่ีต	องจะไม�เปIนอันตรายต�อคน และ

ต�ออุปกรณEอิเล็กทรอนิกสE มีความปลอดภัยสูง และต	องมีระบบตรวจจับควันแบบ Smoke Detector 
1.1.14 มีระบบตรวจจับนํ้ารั่วนํ้าซึม 
1.1.15 มีระบบกล	องวงจรปsด CCTV ไว	เฝmามองตลอด 24 ช่ัวโมง วางอยู�ตําเหน�งท่ีต	องการความปลอดภัย

สูง สามารถมองเห็นด	านหน	าและด	านหลัง RACK ได	อย�างชัดเจน สามารถดูได	ในความมืด  สามารถบันทึกข	อมูลเก็บย	อนหลัง
ได	 90 วัน เปIนอย�างน	อย 

1.1.16 มีเจ	าหน	าท่ีประจําในการรับแจ	งเหตุขัดข	อง ท่ีเก่ียวกับการให	บริการและสามารถให	คําปรึกษา
สามารถแก	ไขเหตุขัดข	องและปwญหาต�าง ๆ ได	ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน (24x7) 

1.1.17 มีระบบควบคุมการเข	าออก (Access  Control) โดยสแกนรหัสผ�านกายภาพ (เช�น ลายน้ิวมือ เปIน
ต	น) หรือใช	บัตรผ�านด	วยรหัส PIN ID เปIนอย�างน	อย โดยสามารถเลือกอย�างใดอย�างหน่ึงหรือท้ังสองอย�าง 

1.1.18 มีห	องสําหรับให	เจ	าหน	าท่ี บสย.สามารถใช	ในการทํางานทดสอบแผนการบริหารความต�อเน่ืองทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) หรือแผนฉุกเฉินด	านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DRP) อย�างน	อยป+ละ 2 ครั้งโดย
สามารถเข	าใช	งานได	ไม�จํากัดจํานวนวันต�อครั้ง ซ่ึงห	องสามารถรองรับการทํางานได	อย�างน	อย 20 ท�าน โดยไม�มีค�าใช	จ�ายใดๆ 
เพ่ิมเติม รวมถึงต	องมีพ้ืนท่ี สําหรับรองรับการทํางานในสถานะการณEฉุกเฉิน (DRC Office) ให	บริการ 

1.1.19 มีห	องสําหรับจัดเตรียมอุปกรณEและ Configuration ก�อนท่ีจะนําเข	าตู	 Rack 
1.1.20 ต	องมีเจ	าหน	าท่ีรับผิดชอบดูแลและตรวจสอบอุปกรณEทางด	านกายภาพ (physical) ทุกวัน พร	อม

แจ	งเตือนในกรณีท่ีเครื่องหรืออุปกรณEท่ีฝากมีการแจ	งเตือน (Alert) แสดงหน	าเครื่อง โดยให	ติดต�อประสานงานเจ	าหน	าท่ี บสย. 
ทราบทันที 

1.1.21 บสย. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณEท่ีจะใช	หรือบรรจุในตู	อุปกรณEได	ตลอดระยะเวลา
การให	บริการ โดยผู	ให	บริการจะต	องช�วยเหลือให	การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดาํเนินการดังกล�าว 

1.1.22 มีระบบปmองกันการบุกรุกและโจมตีจากเครือข�ายภายนอก 



1.2 บริการ Private Link 
1.2.1 มี Private Link แบบ MPLS เพ่ือใช	เช่ือมต�อเครือข�ายระหว�าง Co-Location และ บสย. 

สํานักงานใหญ�  
1.2.2 มีความเร็วไม�น	อยกว�า 200 Mbps 
1.2.3 การเดินสายสัญญาณและการใช	บริการอุปกรณEอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข	อง เช�น Router เปIนต	น ให	รวมอยู�ใน

บริการแล	ว โดยไม�มีค�าใช	จ�ายใดๆ เพ่ิมเติม 
1.2.4 สามารถตรวจสอบการใช	บริการได	ด	วยระบบ MRTG หรือ PRTG 

 
2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

2.1 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสEต	องทําการเดินสายสัญญาณ Private Link หรือใช	สายสัญญาณ 
Private Link ท่ี บสย. ใช	งานอยู� และทําการ Configurations เพ่ือให	สํานักงานใหญ�และ Co-location สามารถรับส�งข	อมลู
ถึงกันได	 

2.2 ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสEต	องประสานงานและ Configurations การใช	งาน DNS, IPv6 และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข	องกับระบบ Network เพ่ือให	ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ บสย. ใช	งานได	ตามปกต ิ

2.3 ในกรณีท่ีต	องดําเนินการขนย	าย ตดิตั้งอุปกรณEและสายสัญญาณให	พร	อมใช	งาน ผู	ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสEจะต	องดําเนินการให	แล	วเสร็จภายใน 7 วันนับถัดจากวันท่ีได	รับหนังสือแจ	งจาก บสย. โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

2.3.1 ดําเนินการขนย	ายอุปกรณEท้ังหมดจาก Co-Location เดิมไปติดตั้งท่ี Co-Location แห�งใหม�ตามท่ี
ยื่นเสนอ 

2.3.2 ก�อนทําการขนย	ายหรือถอดอุปกรณEจากตู	 Rack เดิม ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสEจะต	อง
ทําการ Label การเช่ือมต�อสายสัญญาณระหว�างอุปกรณEต�างๆ กับเครื่องคอมพิวเตอรEแม�ข�ายลง
เปIนบันทึกไว	 

2.3.3 การขนย	ายเครื่องคอมพิวเตอรEแม�ข�ายและอุปกรณE ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสE จะต	องมี
อุปกรณEปmองกันการกระแทกบรรจุลงกล�อง สําหรับใส�เครื่องคอมพิวเตอรEแม�ข�าย และอุปกรณEท่ีขนย	ายเพ่ือความปลอดภัยของ
อุปกรณE หากในกรณีท่ีเกิดความเสียหายชํารุดในระหว�างการขนย	าย ผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสEต	องรับผิดชอบใน
การแก	ไขช้ินส�วนและอุปกรณEท่ีชํารุดให	สามารถกลับมาใช	งานได	ตามปกติ 

2.3.4 ดําเนินการเช่ือมต�อสายสัญญาณต�างๆ ภายในตู	 Rack ตามท่ีได	 Label ไว	 ให	สามารถใช	งานได	
ตามปกติ  
 


