
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดซ้ือและติดตั้งอุปกรณ�กระจายสัญญาณ (SAN Switch) 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ&ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย4อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรร  4,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพิ่มแล>ว)  

   4.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันที่  25 มิถุนายน 2563                                                                                                                         

    เปCนเงิน  4,280,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพิ่มแล>ว) 

 

 5.แหล�งที่มาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

              5.1   บริษัท อี แพลนเน็ท จาํกัด 

               5.2  บริษัท แอดวานซ� โซลูชัน่ แอนด� เทคโนโลยี่ จํากัด 

               5.3  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 

 

 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพทิยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู>อํานวยการอาวโุสฝ&ายบริหารงานกลาง 

     6.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ� ผู>ช4วยผู>อํานวยการฝ&ายบริหารงานกลาง 

                6.3 นายชัชวาลย� สุนทรานนท� ผู>จัดอาวุโสส4วนบริหารจัดการโครงสร>างพ้ืนฐานและศูนย�คอมพิวเตอร� 

 

 
 
 
 
 
 



 
1. ข�อกําหนดและคุณลักษณะเฉพาะ 

1.1 ข>อกําหนดท่ัวไป 
1.1.1 อุปกรณ�ท่ีเสนอท้ัง 2 เครื่อง จะต>องเปCนผลิตภัณฑ�ท่ีมีรุ4นและเครื่องหมายการค>าเดียวกัน 
1.1.2 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องเปCนของใหม4 ไม4เคยผ4านการใช>งานมาก4อน อยู4ในสภาพท่ีใช>งานได>ดี และเปCนรุ4นท่ียัง

อยู4ในสายการผลิต (Product Line) โดยต>องแสดงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ� จากเจ>าของผลิตภัณฑ�หรือจากสาขาของเจ>าของ
ผลิตภัณฑ�ท่ีตั้งอยู4ในประเทศไทยหรือตัวแทนจําหน4าย ในวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

1.1.3 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องสามารถใช>กับระบบไฟฟXาในประเทศไทยและสามารถติดตั้งในตู> RACK ขนาด 19 น้ิวได>  
1.1.4 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องได>รับการรับรองหรือมีมาตรฐานอย4างน>อยหน่ึงรายการ จากรายการดังต4อไปน้ี 

1.1.4.1 FCC 
1.1.4.2 UL 
1.1.4.3 CE 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ�กระจายสัญญาณ (SAN Switch) จํานวน 2 เครื่อง 
1.2.1 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องเปCนแบบ Fiber Channel SAN Switch สําหรับระบบ Storage Area Network 

(SAN) ซ่ึงต>องสามารถรองรับการเช่ือมต4อด>วยเทคโนโลยี Fiber Chanel (FC) แบบ Auto-Sensing ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต4อ
ด>วยความเร็ว 8Gbps 16Gbps และ 32Gbps ได>  

1.2.2 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องรองรับการขยายจํานวน Fiber Channel Port แบบ SFP+ ได>จํานวนไม4น>อยกว4า 48 
Port ต4ออุปกรณ�และแบบ QSFP จํานวนไม4น>อยกว4า 4 Port 

1.2.3 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องมาพร>อมกับลิขสิทธ์ิการใช>งาน (License) ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต4อและใช>งาน
กับอุปกรณ�ต4าง ๆ ของ บสย. ได> จํานวนไม4น>อยกว4า 48 Port ต4ออุปกรณ�และครอบคลุมตามจํานวน Port ท้ังหมดของอุปกรณ�ท่ีเสนอ 

1.2.4 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องมาพร>อมกับอุปกรณ�รับ-ส4งสัญญาณ (Optical Transceiver Module) ท่ีสามารถ
รองรับการเช่ือมต4อด>วยความเร็ว 8Gbps 16Gbps และ 32Gbps ได>และสามารถใช>งานร4วมกับอุปกรณ�ท่ีเสนอและอุปกรณ�ต4าง ๆ 
ของ บสย. ได>จํานวนไม4น>อยกว4า 48 ช้ินต4ออุปกรณ�และครอบคลุมตามจํานวน Port ท้ังหมดของอุปกรณ�ท่ีเสนอ 

1.2.5 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องมี Feature Full Fabric Mode, Access Gateway, Fabric Services และ 
Advance Zoning มาพร>อมกับอุปกรณ�ท่ีเสนอ 

1.2.6 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องมีระบบจ4ายไฟท่ีทํางานแบบ Redundant และสามารถถอดเปลี่ยนได>ในลักษณะ 
Hot Swap หากอุปกรณ�มีปvญหา 

1.2.7 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องสามารถทํางานทดแทนกันได>ในกรณีอุปกรณ�ตัวใดตัวหน่ึงเสียหาย (High Availability) ได> 
1.2.8 สามารถบริหารจัดการผ4านทาง Web Base หรือ GUI ได> 

1.3 อุปกรณ�ท่ีเสนอต>องมาพร>อมกับสาย Fiber Optic 2 Core ประเภท LC-LC แบบ OM3 ความยาวไม4น>อย
กว4า 10 เมตรต4อเส>น จํานวนครอบคลุมการใช>งาน Port ท้ังหมดของอุปกรณ�ท่ีนําเสนอ 

 
2. ขอบเขตของการดําเนินงาน 

ผู>ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต>องดําเนินการ ดังต4อไปน้ี 
2.1   ดําเนินการจัดประชุมเริ่มต>นโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพ่ือเก็บข>อมูลและวางแผนการ

ดําเนินงาน ภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
2.2   ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ�ท่ีเสนอ จํานวน 2 เครื่อง ให>กับ บสย. ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ย4อม สํานักงานใหญ4 เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร� 2 ช้ัน 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม4 แขวงบางกะป} เขตห>วยขวาง 
กรุงเทพฯ  



2.3 ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ�ท่ีนําเสนอ จํานวน 2 เครื่อง เข>าตู> Rack ตามท่ี บสย. ได>จัดเตรียมไว>ให> 
2.4 ดําเนินการตรวจสอบความเข>ากันได> (Compatibility) ระหว4างอุปกรณ�ท่ีเสนอ กับ Server Storage และ 

Tape Library ให>สามารถใช>งานได>ปกติ  
2.5 ดําเนินการสร>างตาราง Port Mapping ความสัมพันธ�ระหว4างอุปกรณ�ท่ีเสนอ ไปยัง Server Storage และ 

Tape Library 
2.6 ดําเนินการ Cascade อุปกรณ�ท่ีเสนอ ให>สามารถใช>งานได>เปCนปกติ 
2.7 ดําเนินการสร>าง Zone ตามท่ี บสย. กําหนด  
2.8 ดําเนินการ Upgrade Firmware ให>เปCน Version ล4าสุดหรือตามท่ี บสย. กําหนด  
2.9 ดําเนินการตั้งค4าอุปกรณ�ท่ีเสนอให>ทํางานแบบ High Availability  
2.10 ดําเนินการติดตั้งสายสัญญาณเพ่ือเช่ือมต4อระหว4างอุปกรณ�ท่ีเสนอกับอุปกรณ�ต4าง ๆ ตามท่ี บสย. กําหนด

ท้ังหมดและดําเนินการจัดเรียงสายภายในตู> RACK ให>เรียบร>อย พร>อมจัดทําปXายกํากับสายสัญญาณ (Label) ท่ีต>นทางและ
ปลายทางของสายสัญญาณ ซ่ึงการติดตั้งสายสัญญาณต>องไม4ส4งผลเสียหายต4ออุปกรณ�หรือระบบต4าง ๆ ของ บสย. และการ
ดําเนินการติดตั้งต>องได>รับความเห็นชอบจาก บสย. ก4อนดําเนินการติดตั้งทุกครั้ง หากเกิดความชํารุดเสียหายต4ออุปกรณ�หรือระบบ
ต4าง ๆ ผู>ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ต>องดําเนินการแก>ไขให>สามารถใช>งานได>เหมือนเดิม 

2.11 ดําเนินการตั้งค4าอุปกรณ�ท่ีเสนอให>สามารถใช>งานร4วมกับอุปกรณ�ต4าง ๆ ตามท่ี บสย. กําหนด  
2.12 ดําเนินการตั้งค4าอุปกรณ�ต4าง ๆ ของ บสย. ท่ีย>ายการเช่ือมต4อจากอุปกรณ�กระจายสัญญาณ (San Switch) 

เดิมมายังอุปกรณ�ท่ีเสนอให>สามารถใช>งานได>เหมือนเดิม 
2.13 ดําเนินการตรวจสอบและตั้งค4าอุปกรณ�ต4าง ๆ ของ บสย. ท่ีเช่ือมต4อกับอุปกรณ�ท่ีเสนอให>สามารถทํางานแบบ 

High Availability ได> 
2.14 ดําเนินการสํารองข>อมูลการตั้งค4า (Backup Configuration) ของอุปกรณ�ท่ีเสนอ พร>อมกับจัดส4งให>กับ บสย.   
2.15 จัดให>มีการอบรมการใช>งาน (On The Job Training) การดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรของอุปกรณ�ท่ี

เสนอในโครงการ  

 
 
 

 
 
 
 


