




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ     จัดซื้อ Core Switch จ านวน 2 ชุด                                                              .      
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์               . 
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                            .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          2,75๐,๐00.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่             20 พฤษภาคม 2563                            . 
    เป็นเงิน          2,75๐,๐00.00             บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด                                              . 
    5.2   บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากัด                                                                                   . 
    5.3   บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จ ากัด                                                                             . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายเอกภพ         แสงอริยวนิช         ต าแหน่ง        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                . 
                                                                            ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก        . 
    6.2  นางรังสิยา          บวัส้ม                 ต าแหน่ง        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  . 
                                                                            ด้านส่งเสริมพัฒนา                           . 
    6.3  นายเฉลิมพล        ตาค า                 ต าแหน่ง        นักวชิาการคอมพิวเตอร์                     . 
  

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
  (     นายเอกภพ    แสงอริยวนิช ) 

                                           

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
            (          นางรังสิยา    บัวส้ม )             
                       

                    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล    ตาค า )         



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ Core Switch จ านวน 2 ชุด 
1. ความต้องการทั่วไป 

    เนื่องจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานอยู่       
ในปัจจุบัน มีการติดตั้งใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงหมดระยะเวลาในการสนับสนุนและการรับประกัน
จากผู้ผลิต และไม่รองรับต่อการใช้งานระบบเครือข่ายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดโอกาสที่ระบบเครือข่ายจะเกิดความขัดข้อง จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้ออุปกรณก์ระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) มาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ 
2. วัตถุประสงค์ 

     เพ่ือให้แพทย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงระบบงานภายในโรงพยาบาล และให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักของ
โรงพยาบาลให้มีความเร็วและความสามารถที่เพียงพอต่อระบบงานที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ และระบบที่        
จะเพ่ิมเติมในอนาคต 
3. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

รายละเอียดคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย 
4. ก าหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 

ระยะเวลาการส่งมอบไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
5. เงื่อนไขการด าเนินการติดตั้ง 

5.1. ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมดที่จัดหาตามโครงการนี้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
5.2. ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งและก าหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จัดหาในโครงการนี้         

ให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเครือข่ายของทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

5.3. ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด หากมี
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการได้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

5.4. ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการท างานของระบบงานต่างๆ 
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกิด
ความเสียหาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมกับสถาบันฯ 
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5.5. ภายหลังการตรวจรับอุปกรณ์แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง รวมทั้งอบรม    

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโปรแกรมของอุปกรณ์ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดหาตาม
โครงการนี้ รวมทั้งกรณีที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติร้องขอ ผู้เสนอราคาจะต้องสนับสนุนและปฏิบัติตาม
การร้องขอดังกล่าว 

5.6. ข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถือเป็นความลับทางราชการ ห้ามมิให้น าไปเผยแพร่ ทั้งนี้หากเกิด
ความเสียหายในส่วนหนึ่งส่วนใดอันเนื่องจากการด าเนินการของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้อง
แสดงความรับผิดชอบ หากข้อมูลสารสนเทศหรือข้อก าหนดต่างๆ บนเครือข่ายของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติสูญหาย ถูกเผยแพร่ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง และความปลอดภัย
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายและความบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น 

5.7. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบเรื่องการขนย้ายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
ทุกครั้ง และหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนย้ายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ ผู้เสนอราคาจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ 

6. เงื่อนไขการรับประกันบ ารุงรักษา 
6.1. ผู้ขายต้องรับประกันการตรวจซ่อมบ ารุงรักษา และการแก้อุปกรณ์ท่ีเสียหายเนื่องจากการใช้งานของ

อุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามปกติ  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

6.2. การแก้ไข/ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน   
4 ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายใน 3 วัน
ท าการ นับจากวันที่ได้รับการแจ้งตรวจซ่อม หรือตามที่ได้ก าหนดในเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์ที่ได้ก าหนดไว้ หากผู้ขายละเลยหรือไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาที่ก าหนด สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติมีสิทธิจัดหาบริษัทอ่ืนมาท าการซ่อมแซม แก้ไขระบบแทนได้ แต่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมดังกล่าวและผู้ขายจะต้องถูกปรับในอัตราชั่วโมงละ 
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เศษของชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง ส าหรับจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการ
ค านวณค่าปรับ ให้นับตั้งแต่เวลาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้แจ้งผู้ขายทราบถึงความช ารุดบกพร่อง
จนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

7. เงื่อนไขการฝึกอบรม 
7.1. ผู้เสนอราคาต้องจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ อย่างน้อย 5 คน จ านวน   

ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม คู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบต่างๆ  
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 (          นางรังสิยา    บัวส้ม ) (         นายเฉลิมพล   ตาค า )  



เอกสารแนบท้าย 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ Core Switch จ านวน 2 ชุด ดังนี ้

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จ านวน 2 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 
1.1. โครงสร้างเป็นลักษณะ Modular Chassis มีจ านวน Slot รวมไม่น้อยกว่า 6 Slots  
1.2. มี  Switching Capacity ไม่น้อยกว่า  960 Gbps และมี  Forwarding Rate หรือ Throughput       

ไม่น้อยกว่า 570 Mpps  
1.3. มี Redundant Power Supply จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
1.4. สามารถท า Virtual Switching System (VSS) หรือ Virtual Switching Framework (VSF) หรือ 

VCS Fabric ได้ 
1.5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 40GbE แบบ QSFP+ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
1.6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 1/10GbE แบบ SFP+ หรือ XFP หรือ XENPAK หรือ X2 รวมจ านวน  

ไม่น้อยกว่า 32 ช่อง พร้อมติดตั้ง Transceiver แบบ 10G SFP+ LC SR จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
Transceiver แบบ 10G SFP+ LC LR จ านวนไม่น้อยกว่า 18 ช่อง 

1.7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

1.8. สามารถท า Routing แบบ Policy-Based Routing, Static Route, RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPF, 
OSPFv3 และ BGP ได้เป็นอย่างน้อย 

1.9. มี Routing Table ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 Entries (IPv4) และ 5,000 Entries (IPv6) 
1.10. มีขนาดของ MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 64,000 Addresses ต่อ Switch และสามารถ

ท างานได้ตามมาตรฐานการจัดแบ่ง VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 VLAN พร้อมกัน (Active VLAN 
หรือ VLANs simultaneously) 

1.11. สามารถท า Spanning Tree ในรูปแบบ 802.1D, 802.1s, 802.1w และ PVST (หรือ PVST+ หรือ 
RPVST+) ได ้

1.12. สามารถท างาน VxLAN ได้ หรือเสนออุปกรณ์ภายนอกที่สามารถท างาน VxLAN ได้โดยต้องมี 
Switching Capacity ไม่น้อยกว่าอุปกรณก์ระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) ที่เสนอ 

1.13. สามารถตรวจจับ Malicious Attack ได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด หากไม่สามารถท างานดังกล่าวได้ให้
เสนอ IPS ภายนอกที่มี Throughput ไม่น้อยกว่า 10 Gbps เพ่ิมเติม 

1.14. สามารถท า Multicast ตามมาตรฐาน IGMPv3, PIM Dense Mode (หรือ PIM-DM), PIM Sparse 
Mode (หรือ PIM-SM) ได ้
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1.15. สามารถท างาน Security แบบ Port ACL, Control Plane Policing, DHCP Protection, Port 

Security, Dynamic ARP Protection, MACsec, RADIUS, TACACS+, Private VLAN ได ้
1.16. สามารถท างาน SDN ตามมาตรฐาน OpenFlow 1.3 หรือใหม่กว่าได ้
1.17. สามารถท า Remote Mirroring หรือ Port Mirroring หรือ Port Monitoring ได้ทั้งแบบ Ingress 

และ Egress 
1.18. สามารถตรวจสอบข้อมูลทางสถิติ การใช้งานเครือข่ายแบบ NetFlow หรือ sFlow หรือ jFlow ได ้
1.19. สามารถท า Authentication แบบ IEEE 802.1x, Web-Based, Mac-Based ได้พร้อมกันในพอร์ตเดียว 
1.20. สามารถท า mDNS Gateway และ Google Chromecast ได้ หากไม่สามารถท างานดังกล่าวได้  

ให้เสนออุปกรณ์เพ่ิมเติม 
1.21. รองรับการท างานแบบ IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) ได ้
1.22. สามารถท างานแบบ IP SLA หรือ IPFIX ส าหรับ Voice ในการตรวจสอบคุณภาพของ Traffic ได ้
1.23. สามารถบริหารจัดการได้โดย Command-line (หรือ CLI) , SSHv2, SNMPv3, RMON, LLDP และ 

Job Scheduler ได ้
1.24. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย FCC, EN และ UL เป็นอย่าง (ต้องแสดงเอกสารหลักฐานแนบมา    

ในวันยื่นเสนอราคา) 
1.25. อุปกรณ์ท่ีเสนอจะต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือให้อยู่ในกลุ่มผู้น า (Leaders) ของ

กลุ่มตลาดอุปกรณ์ Wired and Wireless LAN Access Infrastructure จาก Gartner Magic Quadrant 
ในปี 2019 (ต้องแสดงเอกสารหลักฐานแนบมาในวันยื่นเสนอราคา) 

1.26. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประจ าประเทศไทยของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณหลัก (Core Switch) ที่เสนอโดยตรง ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายในโครงการนี้ โดยมีหนังสือ
แต่งตั้งจากผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง (ต้องแสดงเอกสารหลักฐานแนบมาในวันยื่นเสนอราคา) 

1.27. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
หลัก (Core Switch) ที่เสนอโดยตรง ว่าอุปกรณ์ที่เสนอในโครงการเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน ยังอยู่ในสายการผลิต สนับสนุนการประกัน (Warranty) ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
บริการหลังการขายในโครงการนี้ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 
(ต้องแสดงเอกสารหลักฐานแนบมาในวันยื่นเสนอราคา) 
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