
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช$งานก$อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ การเช�าใช	บริการวงจรเช�าเครือข�ายโทรคมนาคม (Leased Line) สําหรับสํานักงานเขตและสํานักงานใหญ�      

บสย. ระยะเวลา 12 เดือน 

หน�วยงานเจ	าของโครงการ  ฝ/ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) 

 

   2.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  

             1,300,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค�าเพ่ิมแล	ว)  

 

 

     3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  25 มิถุนายน 2562                                                                                                                         

              1,271,160.00 บาท (รวมภาษีมลูค�าเพ่ิมแล	ว) 

 

 

 4.แหล$งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผู�ขาย 

  4.1  บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

  4.2  บริษัท อินเทอรCเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

    5.รายชื่อเจ�าหน�าท่ีผู�กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง) ทุกคน 

  5.1  นายอนุสรณC เอมกมล  ผู	อํานวยการอาวุโสฝ/ายบรหิารสํานักงาน 

            5.2  นางสาวศิยาพร  พันธCฟIก ผู	จัดการส�วนจัดซ้ือ 

 5.3  นายจักรพงษC   พวงยานี             ผู	ช�วยผู	จัดการส�วนบรหิารจัดการโครงสร	างพ้ืนฐานและศูนยCคอมพิวเตอรC 

  

 

 



รายละเอียด 
 

1. ข�อกําหนดและคุณลักษณะเฉพาะ 
1.1 วงจรเช�าเครือข�ายโทรคมนาคม (Leased Line) เปLนแบบ MPLS (Multiprotocol Label Switching) หรือดีกว�า 

โดยส�งสัญญาณผ�านสายใยแก	วนําแสง (Fiber Optic) 
1.2 บริการวงจรเช�าเครือข�ายโทรคมนาคม (Leased Line) รวมถึงบริการติดตั้งและใช	งานสายสัญญาณ รวมถึงบริการ

เช�าใช	งานอุปกรณCจัดการเส	นทางเช่ือมต�อเครือข�าย (Router)   
1.3 วงจรเช�าเครือข�ายโทรคมนาคม (Leased Line) ต	องสามารถใช	เช่ือมต�อเครือข�ายจากสํานักงานใหญ� บสย. ไปยัง

สํานักงานเขต และมีความเร็วของเครือข�าย ดังต�อไปน้ี 
1.3.1 สํานักงานใหญ� บสย. มีความเร็วไม�น	อยกว�า 100 Mbps 
1.3.2 สํานักงานเขตภาคกลาง มีความเรว็ไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.3 สํานักงานเขตภาคตะวันออก มีความเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.4 สํานักงานเขตภาคเหนือตอนบน มคีวามเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.5 สํานักงานเขตภาคเหนือตอนล�าง มีความเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.6 สํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.7 สํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 มีความเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.8 สํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 มีความเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.9 สํานักงานเขตภาคตะวันตก มีความเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.10 สํานักงานเขตภาคใต	ตอนบน มีความเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 
1.3.11 สํานักงานเขตภาคใต	ตอนล�าง มีความเร็วไม�น	อยกว�า 10 Mbps 

1.4 มีเว็บไซตCสําหรับตรวจสอบการใช	งานวงจรเช�าเครือข�ายโทรคมนาคม (Leased Line) ด	วยระบบ MRTG หรือ PRTG 
1.5 อุปกรณCจดัการเส	นทางเช่ือมต�อเครือข�าย (Router) ท่ีใช	งานในโครงการ ต	องสามารถติดตั้งในตู	 Rack ขนาด 19 

น้ิว ของ บสย. ได	 
 
2. ขอบเขตของการดําเนินงาน 

2.1 จัดประชุมเริ่มต	นโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพ่ือเก็บข	อมูลและวางแผนการดําเนินงานและส�งมอบ
เอกสารแผนการดําเนินงานและแผนการติดตั้ง ภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

2.2 ดําเนินการติดตั้งบริการวงจรเช�าเครือข�าย (Leased Line) ณ สาํนักงานใหญ� บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอรC 2 
ช้ัน 16-18 เลขท่ี 2922/243 ถนนเพชรบุรีตดัใหม� แขวงบางกะปi เขตห	วยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยเดินสายสญัญาณพร	อมติดตั้ง
อุปกรณCจดัการเส	นทางเช่ือมต�อเครือข�าย (Router) ชุดใหม� หรือใช	สายสญัญาณและอุปกรณCชุดเดิมท่ี บสย. ใช	งานอยู� ให	สามารถ
เช่ือมต�อเครือข�ายกับสํานักงานเขตได	ตามท่ี บสย. กําหนด 

2.3 ดําเนินการติดตั้งบริการวงจรเช�าเครือข�าย (Leased Line) ณ สาํนักงานเขต โดยเดินสายสญัญาณพร	อมติดตั้ง
อุปกรณCจดัการเส	นทางเช่ือมต�อเครือข�าย (Router) และตั้งค�าให	สามารถเช่ือมต�อเครือข�ายกับสํานักงานใหญ� บสย. ได	ตามท่ี บสย. 
กําหนด สํานักงานเขตท่ีติดตั้ง มดีงัต�อไปน้ี 

2.3.1 สํานักงานเขตภาคกลาง  
เลขท่ี 58/8 หมู�ท่ี 1 ถนนโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.3.2 สํานักงานเขตภาคตะวันออก  
   เลขท่ี 208/14 หมู� 3 ถนนพระยาสัจจา ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 



2.3.3 สํานักงานเขตภาคเหนือตอนบน  
เลขท่ี 265/6 ถนนช	างเผือก ตําบลช	างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม�  

2.3.4 สํานักงานเขตภาคเหนือตอนล�าง  
   เลขท่ี 28/125-126 ถนนสิงหวัฒนC ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   

2.3.5 สํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
เลขท่ี 239/5 ถนนอุดรดุษฎี ตําบลหมากแข	ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

2.3.6 สํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1  
   เลขท่ี 610 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

2.3.7 สํานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 
เลขท่ี 901/6 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2.3.8 สํานักงานเขตภาคตะวันตก  
   เลขท่ี 42/116 ซอยหัวหิน 6 ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธC 

2.3.9 สํานักงานเขตภาคใต	ตอนบน  
เลขท่ี 231/12 หมู� 1 ถนนชนเกษม ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรCธานี 

2.3.10 สํานักงานเขตภาคใต	ตอนล�าง  
   เลขท่ี 13 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตําบลหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 

2.4 ดําเนินการติดตั้งแล	วเสร็จพร	อมใช	งาน ท้ังท่ีสํานักงานใหญ� บสย. และทุกสํานักงานเขต ตามข	อ 5.3 ติดตั้งให	แล	ว
เสร็จใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

2.5 การติดตั้งบริการวงจรเช�าเครือข�าย (Leased Line) ต	องได	รับความเห็นชอบจาก บสย. ก�อนดําเนินการติดตั้งทุก
ครั้ง และต	องไม�ส�งผลเสียหายต�ออาคารสาํนักงานหรืออุปกรณCต�างๆ ในสํานักงาน หากเกิดความชํารุดเสียหายหรือสกปรก ผู	ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสC ต	องดําเนินการแก	ไขให	อยู�ในสภาพเดมิ 
 


