
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลภายนอกส าหรับระบบ CGS ณ ศูนย์

ส ารองข้อมูล 

 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝา่ยปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.) 

 

 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  18,200,000.00  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

 

   4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    เป็นเงิน  19,526,100.00 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิม่แล้ว) 

 

 

 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

               5.1 บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเท็ม จ ากัด 

               5.2  บริษัท แอดวานซ์ โซลูช่ัน แอนด์ เทคโนโลยี่ จ ากดั 

 5.3  บริษัท เทเลเน็ท ซัพพลาย จ ากัด 

 

 
 6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารงานกลาง 

     6.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

                6.3 นายชัชวาลย์  สุนทรานนท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ 

1.1   ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1.1 อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต (Production Line) และต้องเป็นสินค้าใหม่ยังไม่ 

เคยติดต้ังหรือผ่านการใช้งานมาก่อนและผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ยังมิได้ประกาศภาวะสิ้นสุดการขายหรือสิ้นสุดอายุหรือ

สิ้นสุดการบริการ (End-of-Sale หรือ End-of-Life หรือ End-of-Service) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยต้องระบุในหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์หรือ

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศไทยเสนอมาพร้อมในวันที่เสนอราคาของอุปกรณ์

รายการที่ 4.2.1 4.2.2 4.2.4 4.2.5 และ 4.2.6   

1.1.2  ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการต้องมีลิขสิทธิ์ที่สามารถใช้งานใน บสย. ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจ านวน

ลิขสิทธิ์เพียงพอต่อการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่น าเสนอ  

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ  
1.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย (Server) จ านวน 3 ชดุ (ตดิตัง้ที่ศูนย์ส ารองข้อมูล) 

1.2.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) เป็น Intel Xeon processor ไม่น้อยกว่า 20 แกนหลัก (20 Core) 
และมีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

1.2.1.2 มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB รองรับได ้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1.5 TB โดยมีจ านวนช่องใส่ Memory ไม่น้อยกว่า 24 DIMM Slots 

1.2.1.3 มีช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มขยาย (Expansion slots) ชนิด internal PCI-Express 3.0 ไม่น้อยกวา่ 6 slots 
1.2.1.4 มีหน่วยควบคุมการจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk Controller) บน Mainboard ที่สามารถควบคุมได้ทั้งแบบ 

SAS (Serial Attached SCSI) โดยสนับสนุนการท า RAID 0, 1 ได้เป็นอย่างน้อย 
1.2.1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SSD ความจุไม่น้อยกวา่ 800GB จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 หน่วย 
1.2.1.6 มีส่วนเช่ือมต่อเครือข่ายความเร็วไม่น้อยกว่า 1Gbps แบบ RJ-45 จ านวนไม่น้อยกวา่ 8 ชอ่ง 
1.2.1.7 มีส่วนเช่ือมต่อเครือข่ายความเร็วไม่น้อยกว่า 10Gbps แบบ SFP+ จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 ชอ่ง พร้อม 

Transceiver Module ตามจ านวนพอร์ต 
1.2.1.8 มีส่วนเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ Fiber Channel ความเร็วไม่น้อยกวา่ 16Gbps จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง 
1.2.1.9 มี DVD-RW Drive แบบ Internal หรือ External ไม่น้อยกว่าจ านวน 1 หน่วย 
1.2.1.10 สามารถจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านพอร์ต Micro USB หรือผ่านพอร์ต  

Management ได ้
1.2.1.11 ต้องมีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (ระบบจ่ายไฟ) ขนาดไม่น้อยกว่า 750 Watt. จ านวน 2 ชุด มี

คุณสมบัติท างานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแม้ไม่เกิดปัญหาใด (Hot swap หรือ Hot-Plug) 
1.2.1.12 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งบน Rack  โดยเฉพาะและ

ขนาดไม่เกิน 2U พร้อมอุปกรณ์ Rack ในการติดตั้ง และมี code ที่สามารถ scan เพื่อน าไปสืบค้นข้อมูล ของ server นั้นๆ ผ่าน public internet ได ้                    
1.2.1.13 ไดร้ับมาตรฐานการรับรองความปลอดภยั CE หรือ UL หรือ FCC 
1.2.1.14 มีโปรแกรมช่วยในการควบคุมระบบ (System Management) ซ่ึงมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
1.2.2 ระบบปฏบิัติการ Virtualization VMware Standard Edition จ านวน 6 Licenses (ติดตั้งที่ศูนย์ส ารองข้อมูล)  

1.2.2.1 ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการที่น าเสนอต้องชนิด Open License 

1.2.2.2 จ านวน License ที่น าเสนอต้องครอบคลุมการใช้งานตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่น าเสนอในข้อ 

4.2.1 

1.2.2.3 ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการที่น าเสนอต้องเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

1.2.3 ระบบปฏบิัติการ Windows Server DataCenter Edition 2019 หรือใหมก่ว่า  

(ติดตั้งที่ศูนย์ส ารองข้อมูล) 



1.2.3.1 ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการที่น าเสนอต้องเป็นแบบ OEM ติดมากับเครื่องและลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
1.2.3.2 ต้องรองรับการใช้งานที่เพียงพอและครอบคลุมส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่น าเสนอภายในโครงการ

จ านวน 3 เครื่อง ในข้อ 1.2.1 
1.2.4 อุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลภายนอก (Storage) จ านวน 1 ชดุ (ติดตั้งที่ศูนย์ส ารองข้อมูล) 

1.2.4.1 มี Controller ที่เพื่อใช้งานแบบ ALL FLASH จ านวน 2 หน่วย โดยเมื่อ Controller หน่วยใดหน่วยหนึ่งเสีย 
Controller หน่วยที่เหลือสามารถท างานต่อได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการข้อมูล 

1.2.4.2 Storage Array รองรับการเพิ่มขยายจ านวน Controller (Scale-Out) ได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 
1.2.4.3 มี Ethernet port ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต/Controller แต่ละพอร์ตมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ 

1GbE/10GbE หรือ แบบ 1Gbps/10Gbps 
1.2.4.4 มี Fiber Channel port ไม่น้อยกวา่ 4 พอร์ต/Controller แต่ละพอร์ตมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ 

32Gbps และรองรับการเพิ่มจ านวนพอร์ตรวมสูงสุด 6 พอร์ต/Controller 
1.2.4.5 มีเน้ือที่แบบ Solid Stateส าหรับจัดเกบ็ข้อมูลก่อนการท า Deduplication และ Compression อย่างน้อย 

20 TiB (Usable Capacity) 
1.2.4.6 ระบบ Storage Array ที่น าเสนอสามารถรองรับปริมาณ IOPs ในแต่ละ Tier ไม่น้อยกว่า 50,000 IOPs ที่ 

Workload ขนาด 4k 100%Random Write Workload 
1.2.4.7 สามารถท า Storage Replication ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ทาง บสย. มีการใช้งานอยู่ปัจจุบัน ยีห่้อ 

Hewlett Packard Enterprise รุ่น Nimble Storage AF40 ณ ศูนย์ข้อมูลหลกั โดยใชฟ้ังก์ชั่นของ Storage ได้ พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานครอบคลุม
พื้นที่ที่น าเสนอ 

1.2.4.8 มีความสามารถในการท า Storage Snapshot ท างานร่วมกันกับ Application Consistency อันได้แก่ 
VMWARE และ Microsoft VSS และสามารถเรียกใช้การท า Storage Snapshot ร่วมกับ Veeam Backup Software 

1.2.4.9 รองรับจ านวน Snapshot ได้ 6,000 Snapshots หรือดกีว่าตอ่ System 
1.2.4.10 รองรับการท างานร่วมกบั Container โดยจะต้องมี API ที่ใช้งานผ่าน Container Storage Interface (CSI) 
1.2.4.11 มีความสามารถในการท า Data Protection รองรับหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เสียหายได้ 3 หน่วย 

พร้อมกัน หรอืดีกวา่ 
1.2.4.12 มีความสามารถในการท า Storage Replication ร่วมกบัระบบงานเดิมที่ใช้อยู ่
1.2.4.13 มีความสามารถในการท า Inline Deduplication และ Compression 
1.2.4.14 มีความสามารถในการเข้ารหัส (Encryption) รักษาความปลอดภัยขอ้มูล 
1.2.4.15 รองรับการเปลี่ยน หรือ Upgrade  controller หรือเพิ่มเพื่อเพิ่ม Performance โดยไม่จ าเป็นต้องมีการ

ย้ายข้อมูลหรือหนว่ยจัดเก็บข้อมูล 
1.2.4.16 รองรับการท างานร่วมกบัระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้ Microsoft Windows® Server, VMware ESXi®, 

SUSE® Linux Enterprise Server (SLES), Red Hat® Enterprise Linux (RHEL), Ubuntu Server 
Edition LTS, Oracle Linux, Oracle Solaris®, Citrix® XenServer®, IBM AIX, HP-UX 

1.2.4.17 มีซอฟท์แวร์ที่สามารถแสดงผลการใช้ทรัพยากรของแต่ละ VM ในรูปแบบ  End to End Monitoring ใน
ระดับ  Host, Network และ Storage ได้ 

1.2.4.18 มีเครื่องมือหรือ Tool ที่สามารถน าขอ้มลูที่เป็นประโยชน์ในฐานข้อมูลเดิม (Installed Base) มาวิเคราะห์
และคาดการณ์หาโอกาสและลดความเส่ียงเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบได้ โดยอาศัยหลักเทคโนโลยี Machine Learning รวมทั้งช่วย
แก้ปัญหาของระบบโดยการเปิด Case เพื่อแจ้งเหตุการณ์แจ้งซ่อมเพื่อแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ 

1.2.4.19 น าหลักการของ AI Recommendation มาช่วยในการวิเคราะห์แนะน าในกรณีที่ระบบต้องการความ
ช่วยเหลือได้ดังต่อไปนี้ 

(1) การวิเคราะหแ์ละแนะน าแนวทางแก้ไข Performance Analysis 
(2) วิเคราะห์แนะน าปริมาณ Network ที่ต้องใช้งานในกรณีต้องการท า Remote Replication 
(3) วิเคราะห์แนวโน้มการใช้เนื้อที่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาในการอัพเกรด และ

แนะน าอุปกรณ์อัพเกรดเพิ่มเติมที่เหมาะสม 
1.2.5 อุปกรณ์ต่อขยายส าหรบัอุปกรณ์จดัเกบ็ข้อมูลภายนอก (Expansion Storage) จ านวน 1 ชดุ (ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูล

หลัก) 



อุปกรณ์ต่อขยายส าหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่น าเสนอ จะต้องสามารถน ามาใช้งานเพื่อต่อขยาย 
ร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ของเดิมที่ บสย. ใช้งานอยู่ปัจจุบัน (NetApp FAS8200) 

1.2.5.1 สามารถบรรจุดิสก์ได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วย 
1.2.5.2 มี Disk Onboard I/O ชนิด SAS ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 12 Gbps 
1.2.5.3 มีดิสก์แบบ SAS ความจุต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 1.8 TB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที 

จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วย  
1.2.5.4      มี Power Supply ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และต้องสามารถท างานทดแทนกันได้เมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งช ารุด 

  1.2.6   ชุดซอฟท์แวร์ส ารองและกู้คืนข้อมูล Veeam Backup & Replication Enterprise Plus (ติดตั้งที่ศูนย์ส ารอง
ข้อมูล) 
 1.2.6.1  เป็นซอฟท์แวร์ชุดเดียวกันกับที่ บสย. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และสามารถควบคุมการท างานได้ภายใต้ 
Management Console เดียวกันได้ (Veeam Backup & Replication Enterprise Plus) 
 1.2.6.2    มีสิทธิ์การใช้งานใน บสย.ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและครอบคลุมการส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่มีหน่วยประมวลผล (CPU) รวมทั้งหมด 2 หน่วยประมวลผล 
 1.2.6.3  สามารถส ารองและกู้คืนข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Physical Server) ที่มีระบบปฏิบัติการ 
Windows และ Linux ได ้
 1.2.6.4  สามารถส ารองและกู้คืนข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่อยู่บนระบบ VMware 
โดยไม่จ าเป็นต้องติดต้ัง Agent บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
 
2. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
              ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบัติงานตามที่ บสย. ก าหนด โดยปฏิบัติตามขอบเขตของงานในหัวข้อต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี ้

2.1 ด าเนินการจัดประชุมเร่ิมต้นโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพื่อเก็บข้อมูลและวางแผนการด าเนินงาน ภายในระยะเวลา 
30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

2.2 ด าเนินการจัดหาสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ให้เพียงพอต่อการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ในโครงการโดย
สายสัญญาณที่ต้องจัดหา มีดังต่อไปนี้ 

2.2.1 สายสัญญาณแบบใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
2.2.2 สายสัญญาณแบบคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม (Unshielded Twisted Pair : UTP) ประเภท Cat6 ความยาวไม่น้อย

กว่า 10 เมตร 
2.3 ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ดังนี้ 

2.3.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง 
2.3.1.1 ด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่น าเสนอพร้อมเดินสายสัญญาณ จัดท าป้ายก ากับสายสัญญาณ  

(Label) ที่ต้นทางและปลายทางของสายสัญญาณ ณ สถานที่ ๆ บสย. ก าหนด 
2.3.1.2 ด าเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Virtualization Vmware ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมทั้งติดตั้ง 

License 
2.3.1.3 ด าเนินการสร้าง Windows Server Template ที่ใช้งานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่น าเสนอเพื่อใช้

งานบนระบบปฏิบัติการ VMWare 
2.3.1.4 ด าเนินการ Update Patch ของระบบปฏิบัติการ Virtualization ให้เป็น Version ล่าสุดหรือตามที่ บสย. 

ก าหนด 
2.3.1.5 ด าเนินการต้ังค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบ vCenter ของ บสย.  

2.3.2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage) จ านวน 1 ชุด 

2.3.2.1 ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่ายที่น าเสนอในโครงการทั้งหมด โดยให้ด าเนินการจัดเตรียม
สายสัญญาณต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อติดต้ังอุปกรณ์พร้อมเดินสายสัญญาณจัดท าป้ายก ากับสายสัญญาณ(Label) ที่ต้นทางและปลายทางของสายสัญญาณ 

2.3.2.2 ด าเนินการ Update Patch ของอุปกรณ์ให้เป็น Version ล่าสุดหรือตามที่ บสย. ก าหนด 
2.3.2.3 ด าเนินการติดตั้งหรือตั้งค่าระบบส าหรับบริหารจัดการ Storage ที่น าเสนอเพื่อใช้ส าหรับ Monitoring พื้นที่

ใช้งานและทรัพยากรต่างๆ บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยสามารถ Monitor storage , Set Report , alarm Storage 



2.3.2.4 ด าเนินการ Present Disk ให้กับ VMware ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่น าเสนอในโครงการและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ บสย. ก าหนด  

2.3.3 อุปกรณ์ต่อขยายส าหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก จ านวน 1 ชุด  

อุปกรณ์ต่อขยายส าหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่น าเสนอต้องสามารถติดตั้งใช้งานเพื่อต่อขยายร่วมกับอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ของเดิมที่ บสย. ใช้งานอยู่ปัจจุบัน (NetApp FAS8200)   

2.3.3.1 ด าเนินการติดตั้งต่อขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่น าเสนอให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จดัเกบ็
ข้อมูลภายนอกเดิมที่ทาง บสย. ใช้งาน พร้อมเดินสายสัญญาณ จัดท าป้ายก ากับสายสัญญาณ (Label) ที่ต้นทางและปลายทางของสายสัญญาณ 

2.3.3.2 ด าเนินการ Update Patch ของอุปกรณ์ให้เป็น Version ล่าสุด หรือตามที่ บสย.ก าหนด 
2.3.3.3    ด าเนินการ Present Disk ให้กับ VMware ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่น าเสนอ 

ในโครงการและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ บสย. ก าหนด 
2.4 ด าเนินการตั้งค่าและทดสอบ Replication ระบบงานต่าง ๆ ตามที่ บสย. ก าหนด จากศูนย์ข้อมูลหลักมายังคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายที่ติดต้ัง ณ ศูนย์ส ารองข้อมูล ดังนี้ 

2.4.1 ด าเนินการต้ังค่าและทดสอบ Replication ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่น าเสนอกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ทาง 

บสย. ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ยี่ห้อ Hewlett Packard Enterprise รุ่น Nimble Storage AF40 ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก โดยใช้ความสามารถของอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลที่น าเสนอฟังก์ชั่น Storage Replication ในการ Replication พร้อมทดสอบการกู้คืนข้อมูล 

2.4.2 ด าเนินการต้ังค่าและทดสอบ Replication ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่น าเสนอกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ทาง 

บสย. ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ยี่ห้อ Hewlett Packard Enterprise รุ่น Nimble Storage AF40 ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก โดยใช้ร่วมกับ Veeam Backup 

Software ที่ทาง บสย. ใช้งานอยู่ในการ Replication พร้อมทดสอบการกู้คืนข้อมูล 

2.5 ด าเนินการ Migrate ระบบงานจากเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกเดิมของ บสย. มายังอุปกรณ์ที่

ติดต้ัง ณ ศูนย์ส ารองข้อมูล 

2.6 ด าเนินการติดตั้งสายสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอปุกรณ์ภายในโครงการทั้งหมดที่น าเสนอและด าเนินการจัดเรียงสายภายในตู้ 

Rack ให้เรียบร้อยพร้อมจัดท าปา้ยก ากบัสายสัญญาณ (Label) ที่ต้นทางและปลายทางของสายสัญญาณ 

2.7 ท าการทดสอบการท างานของระบบที่ Replication มาโดยท าการตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและ

ศูนย์ส ารองข้อมูล โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าหน้างานขณะด าเนินการ 

2.8 จัดท า Baseline Configuration รวมถึง ส ารองข้อมูลการตั้งค่า (Backup Configuration) ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่น าเสนอ

ภายในโครงการและน าส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

2.9 จัดให้มีการอบรมการใช้งาน (On The Job Training) การดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรของอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลระบบ 

2.10 ด าเนินการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ที่ส่งมอบ ให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เดิมที่ทาง บสย. ใช้งานอยู่ได้และต้องด าเนินการ
ทดสอบอุปกรณ์หลังติดตั้งแล้วเสร็จ หากต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น สายสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องด าเนินการจัดหามาพร้อมในวันที่ติดต้ัง โดยผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

2.11 หากเกิดความช ารุดเสียหายจากการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ที่ส่งมอบ ต่ออุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ที่ บสย. ใช้งานอยู่ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม และหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บสย. ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ  

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ของ บสย. อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1 ต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สินรวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากรของ บสย . ในระหว่างที่
ท างานให้กับ บสย. อย่างเคร่งครัด 

2 หากมีการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง ในการท างานให้กับ บสย . จะต้องควบคุมให้ผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของ บสย. อย่างเคร่งครัด 

3 ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการไม่เปิดเผยความลับ รวมทั้งเง่ือนไขอื่นหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผย
ความลับของข้อมูลส าคัญของ บสย. 

4 ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องยินยอมให้ บสย. ตรวจสอบการท างานได้โดยไม่มีเง่ือนไข 



5 ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ประมวลผลหรือสื่อบันทึกข้อมูล ที่ไม่ใช่ของ บสย. มาต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่ายสื่อสารของ บสย. 
โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก บสย. โดยเครื่องที่ได้รับอนุญาตต้องต่อเชื่อมในต าแหน่งที่ระบุไว้เท่านั้น 

6 ข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในล าดับชั้นความลับขึ้นไป ห้ามไม่ให้น าออกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บสย. โดย
เด็ดขาด 

7 ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของ บสย. โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยการด าเนินการดังกล่าว บสย. จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
ติดตาม ควบคุม ทุกครั้ง 

8 การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของ บสย. ต้องได้รับอนุญาตจาก บสย. และต้องใช้งานพอร์ต
สื่อสาร (Service Port) ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

9 ไม่อนุญาตให้ติดตั้งหรือเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตหรือต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้งานตามโครงการที่ บสย. ว่าจ้าง
ไปยังเครือข่ายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต 

10 ซอฟต์แวร์ทุกประเภทที่น ามาใช้กับงานกับ บสย. ต้องมีลิขสิทธิ์ใช้งานถูกต้อง ตามกฎหมายและต้องไม่มีโปรแกรมแอบแฝงหรือ
โปรแกรมมุ่งร้ายใด ๆ ฝังตัวอยู่และหาก บสย. ตรวจพบว่ามีโปรแกรมดังกล่าวและได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายสื่อสารของ บสย. ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

11 ห้ามน าบุคคลภายนอก ที่ไม่มีรายชื่อ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ต่อ บสย. เข้าพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด 
12 ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ บสย. ก าหนดเท่านั้น หากต้องการปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ต้องได้รับอนุญาต

จาก บสย.ก่อนทุกครั้ง 
 
เงื่อนไขการส่งมอบงาน 

1. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการส่งมอบงาน โดยมีหนังสือแจ้งการส่งมอบงานล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับของ บสย.  

2. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งมอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ตามขอบเขตของงาน ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ส านักงานใหญ่ และศูนย์ส ารองข้อมูล ตามที่ บสย. ก าหนด พร้อมด าเนินการตามขอบเขตงาน  

3. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องส่งมอบงานตามที่ก าหนดเป็นเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพ์ จ านวน 1 ชุด และ
สื่อบันทึกข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ PDF File จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 เอกสารรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ส่งมอบ  
3.2 เอกสารแผนการด าเนินงานและแผนการติดตั้ง  
3.3 เอกสารรายงานการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ (Configuration) (ฉบับภาษาไทย) 
3.4 เอกสารแสดงข้อมูลการต้ังค่า (Backup Configuration) ของอุปกรณ์ที่ส่งมอบ  
3.5 เอกสาร Wiring Diagram / Network Diagram / Connection Label ของอุปกรณ์ที่ส่งมอบ 
3.6 เอกสาร Base Line Configuration ของอุปกรณ์ที่ส่งมอบ 
3.7 เอกสารการรับประกันหลังการขายและลิขสิทธิ์ (License) (ถ้ามี)  
3.8 เอกสารรายงานการจัดอบรมพร้อมคู่มือการอบรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  

120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
 

 

 


