
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจางบริการบำรุงรักษาอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  ฝายปฏิบัติการและสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดยอม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  3,300,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

   4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    เปนเงิน  3,511,466.67 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 

 

 5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  

              5.1 บริษัท แอดวานซ โซลูชั่น แอนด เทคโนโลย่ี จำกัด 

              5.2 บริษัท ไอริณ เน็ทเวิรค จำกัด 

   5.3 บริษัท บี-ทริปเปล-ที จำกัด 

 

 6.รายชื่อผูรับผิดชอบกำหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ์ ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารงานกลาง 

     6.2 นายชญานิน  ศิริจางคพัฒนา ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารงานกลาง 

 

 

1. ขอบเขตของการดำเนินงาน 

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองดำเนินการบำรุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยน

ทดแทน เพ่ือใหอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก อยูในสภาพท่ี

พรอมทำงานอยางตอเนื่องและใหบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตามท่ีกำหนดไว โดยใชหลักวิธีปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐานวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ ภายใตความรับผิดชอบและคาใชจายของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาจาง 

ไมนอยกวาท่ีกำหนดไวดังนี้ 

 1.1 การบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance : PM) 

1.1.1  ตองดำเนินตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงปองกันอยางนอย 3 (สาม) เดือนตอ 1 (หนึ่ง) ครั้งและ 

ไมนอยกวา 4 (สี่) ครั้งตลอดระยะเวลาสัญญาจาง ณ สถานท่ีติดตั้งอุปกรณหรือตามท่ี บสย. กำหนด 

1.1.2 ตรวจสอบสภาพอุปกรณฮารดแวรท้ังภายนอกและภายในใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดตามปกติ  

1.1.3 ตรวจสอบสภาพแผงวงจรหลักและจุดเชื่อมตอ (Connector) ใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานได 

ตามปกติ แนนหนา และไมชำรุดเสียหาย 

1.1.4 จัดทำรายงานการบำรุงรักษาหลังดำเนินการแลวเสร็จภายใน 15 (สิบหา) วัน   



 

 

 

 1.2 การบำรุงรักษาเชิงแกไขซอมแซม (Corrective Maintenance : CM) 

 1.2.1  ในกรณีท่ีระบบมีการทำงานท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากความชำรุด บกพรอง หรือ ไมสามารถใชงานได

บางสวนหรือท้ังหมด ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองดำเนินการซอมแซม แกไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทนให

ระบบงานอยูในสภาพท่ีสามารถทำงานไดตามปกติตลอดระยะเวลาสัญญาจาง 

 1.2.2 ตองจัดหาอุปกรณหรืออะไหลแทท่ีผูผลิตเลือกใชหรืออะไหลทดแทนท่ี บสย. เห็นชอบสำหรับใชในการ

เปลี่ยนทดแทน 

 1.2.3 ดำเนินการตรวจสอบเวอรชั่นของ Firmware และซอฟตแวร พรอมท้ังเสนอแผนการอัพเกรด 

(Upgrade) หรืออัพเดท (Update) และดำเนินอัพเกรด (Upgrade) หรืออัพเดท (Update) ใหเปนเวอรชั่นปจจุบันหรือตามท่ี 

บสย. กำหนด ท้ังนี้ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก บสย. กอนดำเนินการ 

 1.2.4 ในกรณีท่ีระบบงานมีการทำงานท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากความชำรุด บกพรอง และ/หรือ ไมสามารถใชงาน

ไดบางสวนหรือท้ังหมด จะตองรับเร่ืองทันทีเม่ือมีการแจงปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำเบื้องตนทางโทรศัพท 

จดหมายอิเล็คทรอนิกส หรือชองทางอ่ืนๆ เพ่ือแกไขปญหาเบื้องตนทันทีท่ีไดรับแจง ซ่ึงหากการแกปญหาเบื้องตนไมสามารถแกไข

ไดภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง นับต้ังแตเวลาท่ีไดรับแจงตองจัดสงเจาหนาท่ีเขามาแกไขปญหาภายในระยะเวลา 4 (สี่) 

ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจง  

 1.2.5 เม่ือดำเนินการแกไขปญหาท่ีไดรับแจงเสร็จเรียบรอยแลว จะตองแจงตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือไดรับ

มอบหมายของ บสย. ใหทราบทันที และจัดทำรายงานสรุปถึงสาเหตุและวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 

1.2.6 หากไมสามารถดำเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไมวาดวยเหตุผลใด ๆ ก็

ตาม จะตองดำเนินการจัดหาอุปกรณท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา เพ่ือนำมาใชทดแทนเปนการชั่วคราว จนกวาจะดำเนินการ

แกไขปญหาเสร็จเรียบรอยแลว 

 1.2.7 หากมีเหตุการณท่ีตองทำการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอระบบงาน รวมท้ังผลกระทบตอ

ผูปฏิบัติงาน จะตองขอความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจาก บสย. กอนดำเนินการใดๆ 

1.3  ในกรณีท่ี บสย. ตองการคำปรึกษาในเร่ืองของการบำรุงรักษาระบบ จะตองใหคำปรึกษาไดท้ังทางโทรศัพท 

จดหมายอิเล็คทรอนิกส หรือชองทางอ่ืน ๆ โดยมีระยะเวลาตอบสนอง ไมชากวา 1 (หนึ่ง) วัน หลังจากไดรับคำรองขอ 

1.4  อุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรท้ังหมด มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ อุปกรณฮารดแวร/ซอฟตแวร จำนวน  

1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

- Server Lenovo SR650 Serial Number: J3010F1V 

- Server Lenovo SR650 Serial Number: J3010PYX 

- Server Lenovo SR650 Serial Number: J3010F1W 

3 (สาม) เครื่อง 



2 อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก (SAN Storage) 

- Storage NetApp FAS 8200  

Controller: 451921000029, 451921000030 

Shelf: SHFFG1915000491, SHFFG1919000021 

- Storage NetApp FAS 8200 

Controller: 451921000023, 451921000024 

Shelf: SHJSG2045000131, SHJSG1917000087,  

SHJSG1918000083, SHFNC214000098 

- Storage NetApp AFF A220 

Controller: 941921000282, 941921000283 

Shelf: SHFFG1921000142 

3 (สาม) ชุด 

3 ระบบปฏิบัติการ Vmware vSphere Standard 

- License key: MJ49P-6W396-88M8D-0K2KH-A4LQ1  

  Contract Number: 494672033, 494672034 

- License key: HN49P-6WL56-88M84-003HK-C1V75 

  Contract Number: 494672038, 494672036 

- License key: HN48M-2W1EM-R8N84-0KCHM-2HL75  

  Contract Number: 494672035, 494672037 

 

 


