




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ   จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center จ านวน 1 ระบบ     

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ 

    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร             1,706,000.00                                     บาท 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 28 สิงหาคม 2563  

    เป็นเงิน          1,706,000.00         บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                    -                      บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

     5.1  บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด  

     5.2  บริษัท แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น ดาต้า ซิสเท็มส์ จ ากัด 

     5.3  บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จ ากัด  

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

     6.1  นางสาวศุลีพร  แสงกระจ่าง        ต าแหน่ง    รองผู้อ านวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 

     6.2  นางสาวศิริพร   สิทธิคง             ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     6.3  นายเฉลิมพล     ตาค า               ต าแหน่ง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

     ........................................................................ประธานกรรมการ 
    (     นางสาวศุลีพร   แสงกระจ่าง     ) 

..............................................................กรรมการ ..............................................................กรรมการ 
   (     นางสาวศิริพร   สิทธิคง     )                 (      นายเฉลิมพล   ตาค า      ) 



รายละเอียดงานจ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

1. การบ ารุงรักษาระบบต่างๆ มีดังนี้ 
1.1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Data Center Switch  (Extreme Summit X460-24T) จ านวน 4 ชุด  

1.1.1. ตรวจเช็คการท างานของอุปกรณ์ Switch เช่น การใช้งาน CPU, Memory, Power Supply, FAN 
และ Temperature ว่าอยู่ในสถานะปกติหรือไม่ 

1.1.2. ตรวจสอบสถานะเวลาในการท างาน (Up Time Switch) 
1.1.3. ตรวจสอบ Firmware Version ของอุปกรณ์ Switch  
1.1.4. Backup Configuration 

 
1.2. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นส าหรับห้อง Data Center (APC InRow Cooling 

ACRD101)  จ านวน 4 ชุด  
1.2.1. ตรวจเช็คข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆจากหน้าจอ Display 
1.2.2. ตรวจเช็คแรงดันน้ ายาแอร์จากหน้าจอ Display 
1.2.3. ตรวจเช็คแรงดันน้ ายาแอร์ โดยใช้เกจวัดน้ ายาแอร์ 
1.2.4. ตรวจเช็คการท างานของ Electric Expansion Valve จากหน้าจอ Display 
1.2.5. ตรวจสอบระดับน้ ามันหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์ 
1.2.6. ตรวจสอบเสียงการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
1.2.7. ตรวจสอบอุณหภูมิและแรงดัน น้ าเย็นเข้าตัวเครื่อง 
1.2.8. ตรวจสอบความสะอาด Filter และใช้ Blower เป่าฝุ่นท าความสะอาด โดยในกรณีท่ีสกปรกมากให้

ใช้ปั้มน้ าแรงดันสูงล้างท าความสะอาด 
1.2.9. ตรวจสอบและท าความสะอาดถาดน้ าทิง้ในตัวเครื่อง 
1.2.10. ใช้เครื่องดูด ดูดท าความสะอาดท่อน้ าทิง้ในตัวเครื่องและท่อน้ าทิง้หลัก 
1.2.11. ตรวจเช็คน้ าหยด น้ ารั่ว บริเวณใต้ตัวเครื่องและข้อต่อท่อต่างๆ 
1.2.12. ใช้ปั้มน้ าแรงดันสูงล้างท าความสะอาดชุดคอยล์ร้อน (CDU)  
1.2.13. ตรวจหารอยรั่วของท่อน้ ายาแอร์ 
1.2.14. ตรวจหาคราบน้ ามันหล่อลื่นบริเวณจุดข้อต่อและวาวล์ต่างๆ ในตัวและใต้ตัวเครื่อง 

1.3. เครื่องส ารองไฟฟ้าส ารอง (UPS)  (APC MGE Galaxy 3500 40kVA) จ านวน 1 ชุด 
1.3.1. ตรวจสอบการท างานของ RECTIFIER และ CHARGER อย่างน้อยดังนี้ 

- ตรวจสอบ RECTIFIER OUTPUT VOLTAGE 
- ตรวจสอบ RECTIFIER OUTPUT CURRENT 
- ตรวจสอบ MANUAL BOOST CHARGE (FLOAT/BOOST) 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center  

  
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (    นางสาวศุลีพร   แสงกระจ่าง   ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  (       นางสาวศิริพร   สิทธิคง     ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

      (       นายเฉลิมพล   ตาค า        ) 
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1.3.2. ตรวจสอบการท างานของ INVERTER อย่างน้อยดังนี้ 
- ตรวจสอบ INVERTER OUTPUT VOLTAGE 
- ตรวจสอบ INVERTER OUTPUT CURRENT 
- ตรวจสอบ INVERTER OUTPUT FREQUENCY 

1.3.3. ตรวจสอบการท างานของ STATIC SWITCH ให้สามารถท าการ TRANSFER (AUTO/MANUAL) ได้  
1.3.4. ตรวจสอบการท างานของ BATTERY  
1.3.5. ตรวจสอบแรงดันของแบตเตอรี่ 
1.3.6. ตรวจสอบ FAULT INDICATORS และ PROTECTION ต่าง ๆ ให้มีการท างานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
1.3.7. ตรวจสอบ ALARM, REMOTE ALARM, CONTROL BOARD ต่าง ๆ AUXILIARY CIRCUIT ของ 
1.3.8. ตรวจสอบ POWER SUPPLY ของระบบ CONTROL  
1.3.9. ตรวจสอบ GROUNDING 
1.3.10. ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องและ AMBIENT TEMPERATURE ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ APC 
1.3.11. ตรวจสอบระบบเสียงของเครื่องขณะท างาน 
1.3.12. ตรวจสอบและทดสอบการท างานของเครื่องในแต่ละ MODE 

1.4. ตรวสอบการท างานของระบบ Environment Monitoring System (APC NetBotz Rack 
Monitor 570) จ านวน 1 ระบบ ว่าท างานในสภาวะปกติหรือไม่ 

1.5. ตรวจสอบการท างานของระบบ Automatic Fire Suppression System (FM200) จ านวน 1 
ระบบ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ 

1.6. ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ Access Control จ านวน 2 ชุด ว่าสามารถท างานได้ปกติหรือไม่  
1.7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center ว่าสามารถท างานได้ตามปกติหรือไม่ 
1.8. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จะต้องด าเนินการทุกๆ 3 เดือนเป็นอย่าง

น้อย โดยมีการท ารายงานสรุปของอุปกรณ์ให้กับทางหน่วยงานทุกๆ เดือน 
1.9. การบ ารุงรักษากรณีฉุกเฉินทีมงานสามารถให้บริการได้ตลอด 7 วัน x 24 ชั่วโมง ไม่เว้น

วันหยุดราชการ โดยมีเบอร์ Hotline เพ่ือใช้ในการติดต่อ  
1.10. การบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จะไม่รวมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในทุกกรณี  
1.11. ผู้เสนอราคาต้องจัดทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 

เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center  

  
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (    นางสาวศุลีพร   แสงกระจ่าง   ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  (       นางสาวศิริพร   สิทธิคง     ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

      (       นายเฉลิมพล   ตาค า        ) 
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1.12. หากเกิดปัญหากับอุปกรณ์บริษัทจะเข้าด าเนินการแก้ไขภายใน 4 ชั่วโมงหลังจาก ได้รับแจ้งอาการ 
(โทรศัพท์/email) 

1.13. ต้องจัดท าเอกสารแผนผังการเชื่อมต่อ (Diagram) และรายละเอียดค่าการติดตั้ง(Configuration) 
โดยละเอียด ของอุปกรณ์ที่บ ารุงรักษาในโครงการฯ  

1.14. ผู้เสนอราคาต้องท าการเปลี่ยนแปลง Policy ต่างๆ ของอุปกรณ์ Switch และอุปกรณ์อ่ืนๆ (ใน
โครงการ) ตามความเหมาะสมหรือตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด  

1.15. ต้องจัดท ารายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ ส าหรับกรณีการท า Preventive Maintenance (PM) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ (Serial Number) วันเวลาที่เข้าตรวจ และผล
ของการตรวจเช็คการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  

1.16. ต้องจัดท ารายงานการรับแจ้งปัญหา และการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่รับแจ้งดังกล่าว ส าหรับกรณี
การท า Corrective Maintenance (CM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ 
(Serial Number) วันเวลาที่ได้รับแจ้ง วันเวลาที่ถึงส านักงานที่อุปกรณ์ช ารุด วันเวลาที่แก้ไขแล้ว
เสร็จ สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาหรือเสีย รายละเอียดการแก้ไข ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้แจ้งและรับแจ้ง รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการแก้ไข  

1.17. ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งปัญหาขัดข้องของระบบ ที่ได้รับแจ้งมาจากผู้ผลิตและการปรับปรุงส่วนของ
โปรแกรมท่ีใช้แก้ปัญหาข้อบกพร่องของโปรแกรมและระบบ ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทราบทุก
ครั้งเมื่อมีการปรับปรุง และต้องจัดส่ง Patches, Firmware ของอุปกรณ์เครือข่ายตามที่ผู้ผลิต
แนะน า และจัดท ารายงานการปรับปรุง Patches, Firmware (Version, Date, Time) นั้นให้
สถาบันมะเร็งทราบทุกครั้ง  

1.18. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ผลิตสาขาประเทศไทย ของอุปกรณ์ระบบ
ปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นส าหรับห้อง Data Center และเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS)  ใน
โครงการ รับรองว่ามีความสามารถในการบ ารุงรักษา สนับสนุนทางด้านเทคนิค และบริการหลังการ
ขาย 

1.19. ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center  
  
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (    นางสาวศุลีพร   แสงกระจ่าง   ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  (       นางสาวศิริพร   สิทธิคง     ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

      (       นายเฉลิมพล   ตาค า        ) 
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2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

2.1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2.2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
2.3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

2.4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

2.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซี่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายและ/หรือการให้เช่าซื้อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา 

2.9. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นส าหรับห้อง 
Data Center โดยตรงรับรองว่าผู้เสนอราคามีความสามารถในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งการ
สนับสนุนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวแนบมาพร้อมกับการเสนอราคา 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center  

  
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (    นางสาวศุลีพร   แสงกระจ่าง   ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  (       นางสาวศิริพร   สิทธิคง     ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

      (       นายเฉลิมพล   ตาค า        ) 
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รายการอุปกรณ์ที่ต้องท าการบ ารุงรักษาในโครงการ 
 

รายการ รายการอุปกรณ์ จ านวน หน่วยนับ 
1 ระบบไฟฟ้า (Power System) ภายในห้อง Data Center  1 ระบบ 
2 ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแทรกแถว (Air In-Row Conditioning System)  

ยี่ห้อ  Schneider Electric APC ACRD101  
4 ชุด 

3 อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ (Access Control System) ยี่ห้อ 
ZKSoftware 

2 ชุด 

4 อุปกรณ์ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring 
System) ยี่ห้อ Schneider APC NetBotz 570 

1 ระบบ 

5 ระบบดบัเพลิงอัตโนมัต ิ(Automatic Fire Suppression) / ยี่ห้อ Fenwal 
Protection System 

1 ระบบ 

6 เครื่องส ารองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง (UPS) / ยี่ห้อ Schneider MGE Galaxy 
3500 (ไม่รวมแบตเตอร่ี) 

1 ชุด 

7 อุปกรณ์ตู้ RACK ขนาด 42U / ยี่ห้อ Schneider APC NetShelter SX  8 ตู้ 
8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Data Center Switch  / ยี่ห้อ Extreme Network 

Summit X460-24T  
4 ชุด 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center  

  
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
  (    นางสาวศุลีพร   แสงกระจ่าง   ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 
  (       นางสาวศิริพร   สิทธิคง     ) 
  
 (ลงชื่อ)    กรรมการ 

      (       นายเฉลิมพล   ตาค า        ) 
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