
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดซ้ือและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร�แม�ข�ายและระบบปฏิบัติการ สาํหรับปรับปรุง

ประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร�แม�ข�ายระบบ ERP 

 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ ฝ+ายปฏิบัติการและสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) 

 

 3.วงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรร  4,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล9ว)  

 

   4.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง) ณ วันที่ 11 กุมภาพนัธ� 2564                                                                                                                             

    เป?นเงิน 5,342,500.00  บาท (รวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล9ว) 

 

 5.แหล�งที่มาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

              5.1   บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเท็ม จํากัด 

               5.2   บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร� จํากัด 

 

 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

    6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์  ผู9อํานวยการอาวโุสฝ+ายบริหารงานกลาง 

               6.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ�  ผู9ช�วยผู9อํานวยการฝ+ายบริหารงานกลาง 

               6.3 นายชัชวาลย�          สุนทรานนท�        ผู9ช�วยผู9อํานวยการฝ+ายปฏิบัติการและสนับสนนุเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ข�อกําหนดท่ัวไปและคุณลกัษณะเฉพาะ 

1.1 ข9อกําหนดท่ัวไป 
1.1.1 อุปกรณ�ท่ีนําเสนอต9องเป?นของใหม� ไม�เคยผ�านการใช9งานมาก�อน อยู�ในสภาพท่ีใช9งานได9ดี และเป?นรุ�นท่ี

ยังอยู�ในสายการผลิต (Product Line) และยังไม�มีการประกาศยุติการผลิตหรือยุติการสนับสนุนจากเจ9าของผลิตภัณฑ�น้ัน ๆ โดย

ต9องแสดงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ� จากเจ9าของผลิตภัณฑ�หรือจากสาขาของเจ9าของผลิตภัณฑ�ท่ีตั้งอยู�ในประเทศไทย ในวันยื่น

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  

1.1.2 ซอฟต�แวร�ท้ังหมดท่ีใช9ในโครงการต9องมีลิขสิทธ์ิท่ีสามารถใช9งานใน บสย. ได9อย�างถูกต9องตามกฎหมาย 

และมีจํานวนลิขสิทธ์ิเพียงพอต�อการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายและอุปกรณ�ท่ีนําเสนอ 

1.1.3 อุปกรณ�ท่ีนําเสนอต9องสามารถใช9กับระบบไฟฟVาในประเทศไทยได9โดยไม�ต9องใช9ตัวแปลงไฟฟVาภายนอก 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ  

1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย (Server) จํานวน 4 เครื่อง (สําหรับศูนย�ข9อมูลหลัก 2 เครื่อง และศูนย�
ข9อมูลสํารอง 2 เครื่อง) 

1.2.1.1 มีหน�วยประมวลผลกลาง (Processor) เป?น Intel Xeon processor ไม�น9อยกว�า 20 แกน
หลัก (20 Core) และมีความเร็วไม�น9อยกว�า 2.4 GHz หรือดีกว�า จํานวนไม�น9อยกว�า 2 หน�วย 

1.2.1.2 มีหน�วยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า ขนาดไม�น9อยกว�า 512 GB รองรับ
ได9สูงสุดไม�น9อยกว�า 1.5 TB โดยมีจํานวนช�องใส� Memory ไม�น9อยกว�า 24 DIMM Slots 

1.2.1.3 มีช�องต�ออุปกรณ�เพ่ิมขยาย (Expansion slots) ชนิด internal PCI-Express 3.0 ไม�น9อยกว�า  6 slots 
1.2.1.4 มีหน�วยควบคุมการจัดเก็บข9อมูล (Hard Disk Controller) บน Mainboard ท่ีสามารถ

ควบคุมได9ท้ังแบบ SAS (Serial Attached SCSI) โดยสนับสนุนการทํา RAID 0, 1 ได9เป?นอย�างน9อย 
1.2.1.5 มีหน�วยจัดเก็บข9อมูล (Hard disk) ชนิด SSD ความจุไม�น9อยกว�า 800 GB ต�อหน�วย จํานวน     

ไม�น9อยกว�า 2 หน�วย  
1.2.1.6 มีส�วนเช่ือมต�อเครือข�ายความเร็วไม�น9อยกว�า 1Gbps แบบ RJ-45 จํานวนไม�น9อยกว�า 8 ช�อง 
1.2.1.7 มีส�วนเช่ือมต�อเครือข�ายความเร็วไม�น9อยกว�า 10Gbps แบบ SFP+ จํานวนไม�น9อยกว�า 2 ช�อง 

พร9อม Transceiver Module ตามจํานวนพอร�ต 
1.2.1.8 มีส�วนเช่ือมต�อเครือข�ายแบบ Fiber Channel ความเร็วไม�น9อยกว�า 16 Gbps  

จํานวนไม�น9อยกว�า 2 ช�อง 
1.2.1.9 มี DVD-RW Drive แบบ Internal หรือ External ไม�น9อยกว�าจํานวน 1 หน�วย 
1.2.1.10 สามารถจัดการเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายผ�านพอร�ต Micro USB หรือผ�านพอร�ต 

Management ได9 
1.2.1.11 ต9องมีหน�วยจ�ายกระแสไฟฟVาภายในเครื่อง (ระบบจ�ายไฟ) ขนาดไม�น9อยกว�า 750 Watt. ต�อชุด 

จํานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติทํางานทดแทนกันได9โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลีย่นได9ทันทีโดยไม�เกิดปyญหาใด 
(Hot swap หรือ Hot-Plug) 

1.2.1.12 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายท่ีเสนอจะต9องเป?นรุ�นท่ีได9รับการออกแบบเพ่ือติดตั้งบน Rack 
โดยเฉพาะและขนาดไม�เกิน 2U พร9อมอุปกรณ� Rack ในการติดตั้ง และมี code ท่ีสามารถ scan เพ่ือนําไปสืบค9นข9อมูลของเครื่อง
คอมพิวเตอร�แม�ข�าย น้ันๆ ผ�าน public internet ได9 

1.2.1.13 ได9รับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย CE หรือ UL หรือ FCC 
1.2.1.14 มีโปรแกรมช�วยในการควบคุมระบบ (System Management) ซ่ึงมีเครื่องหมายการค9า 

เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย 
 



1.2.2 ระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware Standard Edition จํานวน 12 License 
1.2.2.1 ลิขสิทธ์ิของระบบปฏิบัติการท่ีนําเสนอต9องชนิด Open License 

1.2.3 ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2019 Datacenter Edition  
1.2.3.1 ลิขสิทธ์ิของระบบปฏิบัติการท่ีนําเสนอต9องเป?นแบบ OEM ติดมากับเครื่อง 
1.2.3.2 ต9องรองรับการใช9งานท่ีเพียงพอสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายท่ีนําเสนอภายในโครงการ  

จํานวน 4 เครื่อง  
1.2.4 มีระบบสํารองข9อมูลท่ีสามารถควบคุมการทํางานได9ภายใต9 Management Console เดียวกันกับท่ี 

บสย. ใช9งานอยู� (Veeam Backup & Replication Enterprise Plus) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายท่ีนําเสนอภายในโครงการ 
จํานวน 4 Sockets ท่ีติดตั้งศูนย�ข9อมูลหลัก 
 
2. ขอบขตของการดําเนินงาน 
              ผู9ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต9องปฏิบัติงานตามท่ี บสย. กําหนด โดยปฏิบัติตามขอบเขตของงานใน
หัวข9อต�าง ๆ ดังต�อไปน้ี 

2.1 ดําเนินการจัดประชุมเริ่มต9นโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพ่ือเก็บข9อมูลและวางแผนการดําเนินงาน 
ภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

2.2 ดําเนินการจัดหาสายสัญญาณให9เพียงพอต�อการติดตั้งใช9งานในโครงการโดยสายสัญญาณท่ีต9องจัดหา มีดังต�อไปน้ี 
2.2.1 สายสญัญาณแบบใยแก9วนําแสง (Fiber Optic) ความยาวไม�น9อยกว�า 10 เมตร 
2.2.2 สายสญัญาณแบบคู�บิดเกลียวแบบไม�มีฉนวนหุ9ม (Unshielded Twisted Pair : UTP CAT6) ความ

ยาว  ไม�น9อยกว�า 10 เมตร  
2.3  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย (Server) จํานวน 2 เครื่อง ท่ีศูนย�ข9อมูลหลัก 

2.3.1 ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายท่ีนําเสนอและติดตั้งสายสัญญาณให9พร9อมใช9งาน รวมท้ัง
จัดทําปVายกํากับสายสัญญาณ (Label) ท่ีต9นทางและปลายทางของสายสัญญาณ 

2.3.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย 
2.3.3 ในกรณีท่ีต9องดําเนินการ Update Patch ของระบบปฏิบัติการ Virtualization ให9เป?น Version ล�าสดุ

หรือตามท่ี บสย. กําหนด เพ่ือแก9ไขปyญหาหรือข9อบกพร�องต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ให9ขอความเห็นชอบจาก บสย. ก�อนดําเนินการใดๆ ท่ี
ส�งผลกระทบต�อการใช9งานระบบงานหรือระบบฐานข9อมูล รวมท้ังผลกระทบต�อผู9ปฏบัิติงาน    

2.3.4 ดําเนินการตั้งค�าเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายให9เช่ือมต�อเข9ากับระบบ VCenter ของ บสย. 
2.3.5 ดําเนินการย9ายระบบปฏิบัติการท่ีอยู�ในเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายเดมิของระบบ ERP มายังเครื่อง

คอมพิวเตอร�แม�ข�ายท่ีนําเสนอ 
2.4  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย (Server) จํานวน 2 เครื่อง ท่ีศูนย�ข9อมูลสํารอง 

2.4.1 ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายท่ีนําเสนอและติดตั้งสายสัญญาณให9พร9อมใช9งาน รวมท้ัง
จัดทําปVายกํากับสายสัญญาณ (Label) ท่ีต9นทางและปลายทางของสายสัญญาณ 

2.4.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย  
2.4.3 ในกรณีท่ีต9องดําเนินการ Update Patch ของระบบปฏิบัติการ Virtualization ให9เป?น Version ล�าสดุ

หรือตามท่ี บสย. กําหนด เพ่ือแก9ไขปyญหาหรือข9อบกพร�องต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ให9ขอความเห็นชอบจาก บสย. ก�อนดําเนินการใดๆ ท่ี
ส�งผลกระทบต�อการใช9งานระบบงานหรือระบบฐานข9อมูล รวมท้ังผลกระทบต�อผู9ปฏบัิติงาน 

2.4.4 ดําเนินการตั้งค�าเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายให9เช่ือมต�อเข9ากับระบบ VCenter ของ บสย. 
2.4.5 ดําเนินการตั้งค�าและ Replication ระบบงาน ERP จากศูนย�ข9อมูลหลักมายังเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายท่ี

ติดตั้ง ณ ศูนย�ข9อมูลสํารอง  



2.5 ดําเนินการติดตั้งสายสัญญาณเพ่ือเช่ือมต�อระหว�างอุปกรณ�ภายในโครงท้ังหมดท่ีนําเสนอและดําเนินการ

จัดเรยีงสายภายในตู9แรคขนาด 19 น้ิวให9เรียบร9อย  

2.6 ทําการทดสอบการทํางานของระบบท่ีย9ายจากเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายเดิมและทดสอบระบบท่ี 

Replication มาโดยทําการตดัการเช่ือมต�อระบบเครือข�ายระหว�างศูนย�ข9อมูลหลักและศูนย�ข9อมลูสํารองโดยจะต9องมีเจ9าหน9าท่ีของ 

บสย. อยู�ด9วยขณะดําเนินการ 

2.7 จัดทํา Baseline Configuration รวมถึง สํารองข9อมูลการตั้งค�า (Backup Configuration) ของอุปกรณ�

ท้ังหมดท่ีนําเสนอภายในโครงการและนําส�งให9กับเจ9าหน9าท่ีผู9ดูแลระบบ 

2.8 จัดให9มีการอบรมการใช9งาน (On The Job Training) การดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรของอุปกรณ�ท่ีส�งมอบ  

2.9 ดําเนินการติดตั้งและตั้งค�าอุปกรณ�ท่ีส�งมอบ ให9สามารถใช9งานร�วมกับอุปกรณ�เดิมท่ีทาง บสย. ใช9งานอยู�ได9
และต9องดําเนินการทดสอบอุปกรณ�หลังติดตั้งแล9วเสร็จ หากต9องมีการใช9อุปกรณ�ต�างๆ เพ่ิมเติม เช�น สายสัญญาณและอุปกรณ�
อ่ืนๆ ผู9ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต9องดําเนินการจัดหามาพร9อมในวันท่ีติดตั้ง โดยผู9ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�เป?นผู9รับผิดชอบค�าใช9จ�าย 

2.10 การติดตั้งและตั้งค�าอุปกรณ�ท่ีส�งมอบ หากเกิดความชํารุดเสียหายต�ออุปกรณ�หรือระบบต�าง ๆ ท่ี บสย. ใช9
งานอยู�ผู9ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ต9องดําเนินการแก9ไขให9สามารถใช9งานได9เหมือนเดิม และหากก�อให9เกิดความเสียหาย
แก� บสย. ผู9ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต9องรับผิดชอบความเสียหายและค�าใช9จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  
 


