ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
สานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.)
๑. ความเป็นมา
ด้วย สำนักวิจัยเพื่อพัฒนำกำรตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณสุข (สพตส.) เป็นหน่วยงำนภำยใต้
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ได้ทำสัญญำกับ กรมบัญชีกลำงเลขที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙ งำน
ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยโรคค่ำใช้จ่ำยสูงก่อนกำรเบิกจ่ำยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และงำนกำรตรวจสอบคุณภำพ
กำรรักษำผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังโดยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ได้มีกำรปรับรำยกำรยำที่ต้องขออนุมัติก่อน
กำรใช้เพิ่มขึ้น ทำให้มีเวชระเบียนที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมำกขึ้น ดังนั้นเพื่อรองรับโปรแกรมที่มีข้อมูล
จำนวนมำก และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้รวดเร็ว จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
เพิ่มจำนวน ๔ รำยกำร ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำยสำหรับเก็บข้อมูล (File Server), เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server), เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับป้องกันกำร
เสียหำยของข้อมูล (Antivirus Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Backup) เพื่อใช้ในสำนักวิจัยเพื่อ
พัฒนำระบบตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณสุข
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรองรับกำรขยำยขอบเขตกำรดำเนินงำนระบบสำรสนเทศ
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) เดิมที่ สวรส.ใช้อยู่
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มำแล้วไม่ต่ำกว่ำ ๓ ปี และมีอำชีพ
ขำยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์สำรองข้อมูล
๓.๒ บุคคลหรือนิ ติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยจ่ำยหรือ
แสดงบัญชีรำยรับจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๓.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือเป็นผู้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๓.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริกำรรำยอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๓.๕ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น
แต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำ ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๓.๖ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทนจ ำหน่ ำ ยโดยตรงของผู้ ผ ลิ ต หำกผู้ เ สนอรำคำไม่ ใ ช่ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทน
จำหน่ำยโดยตรงของผู้ผ ลิต จะต้องแนบหนังสื อยินยอมกำรจัดจำหน่ำยจำกผู้ ผลิ ตหรือจำกผู้ แทนจำหน่ำย
โดยตรงของผู้ผลิต ตำมรำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ข้อ ก–ง
๔. เงื่อนไขในการเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค
ผู้เสนอรำคำต้องแสดงเอกสำร ดังนี้
๔.๑ หนังสือรับรองจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ผลิตว่ำ
อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ทุกรำยกำรที่จะส่งมอบให้แก่ สวรส. ตำมข้อเสนอนี้เป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำ
ก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ ไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมำปรับปรุงสภำพใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในสำยกำรผลิต
๔.๒ แบบรูปหรือแคตตำล็อกแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่
เสนอทุกรำยกำร
๔.๓ ตำรำง ...

๔.๓ ตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เสนอทั้งหมด
กับรำยละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของ สวรส. ให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ขนำด จำนวน
อย่ำงละเอียด ชัดเจนเป็นรำยข้อทุกข้อ (ไม่ควรระบุว่ำ ไม่น้อยกว่ำ ไม่ต่ำกว่ำ มำกกว่ำ สูงกว่ำ ดีกว่ำ) และต้อง
อ้ำงอิงถึงรำยละเอียด คุณลักษณะเฉพำะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในแคตตำล็อกว่ำได้แสดงอยู่ใน
หน้ำใด และต้องแสดงหมำยเลข หรือหัวข้อของรำยกำรที่อ้ำงอิงถึง พร้อมทำแถบสีหรือเน้นข้อควำมที่อ้ำงอิงถึง
ไว้ในแคตตำล็อกให้เห็นอย่ำงชัด เจน และหำกไม่มีกำรอ้ำงอิง หรืออ้ำงอิงไม่ถูกต้อง หรือไม่มีรำยละเอียดที่
อ้ำงอิงถึง หรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกัน อำจจะไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิค
๔.๔ กรณีแบบรูปหรือแคตตำล็อกรำยกำรใดมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วนหรือมีควำมคลำดเคลื่อนไม่
ถูกต้องเป็นบำงข้อ ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือซึ่งออกโดยผู้ผลิตถึงประธำนคณะกรรมกำรจัดหำโดยตรง ซึ่ง
ต้องชี้แจงหรือรับรองหรือยืนยันอย่ำงชัดเจนว่ำคุณลักษณะเฉพำะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์รำยกำรที่เสนอ
ในข้อนั้นๆ เป็นไปตำมข้อกำหนดของ สวรส. ประกำรใด
๔.๕ อุปกรณ์ที่เสนอทุกรำยกำรต้องเป็นของใหม่โดยไม่เคยผ่ ำนกำรใช้งำนมำก่อน และมีอะไหล่
ทดแทนตลอดระยะเวลำรับประกัน ๓ ปี
๔.๖ กรณีที่เห็นว่ำมีรำยละเอียดอื่นใดที่เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งแตกต่ำงไปจำกข้อกำหนดของ สวรส. ผู้เสนอ
รำคำ ต้องอธิบำยพร้อมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ชัดเจน ทั้งนี้ สวรส.ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกผู้เสนอรำคำเข้ำ
มำชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมได้
๕. ขอบเขตการดาเนินงาน
๕.๑ จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับเก็บข้อมูล (File Server) จำนวน ๑ ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะ
เฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ ก
๕.๒ จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server) จำนวน ๑ ชุด ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ ข
๕.๓ จัดหำเครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่ำยส ำหรับป้องกันกำรเสี ยหำยของข้อมูล (Antivirus Server)
จำนวน ๑ ชุดตำมรำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ ค
๕.๔ จัดหำอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Backup) จำนวน ๑ ชุด ตำมรำยละเอียด และคุณลักษณะ
เฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ ง
๕.๕ ดำเนินกำรติดตั้งและทดสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์ที่จัดหำทั้งหมด ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพก่อนทำกำรส่งมอบให้กับ สวรส.
๕.๖ จัดทำแผนกำรดำเนินงำนของโครงกำรก่อนเริ่มดำเนินกำรให้ สวรส. ให้สอดคล้องกับแผนกำร
ติดตั้งและกำรส่งมอบงำนโดยละเอียด ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๖. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำนรวมทั้งหมด ๖๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๗. กาหนดส่งมอบงาน
๗.๑ ครั้งที่ ๑ ผู้ขำยจะต้องส่งมอบแผนงำนดำเนินโครงกำรฯ ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำ
๗.๒ ครั้งที่ ๒ ผู้ขำยต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่จัดหำในโครงกำรพร้อมติดตั้งและทดสอบกำรทำงำนของ
อุปกรณ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภำยใน ๖๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๘. การชาระเงิน
สวรส.จะชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน
๙. สถำนที่ ...

๙. สถานที่ส่งมอบงาน
สำนักวิจัยเพื่อพัฒนำกำรตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณสุข(สพตส.) เลขที่ ๙๗๙/๑๐๑ ชั้น ๓๑ อำคำร
เอส.เอ็ม. ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๐๓๖๕,
๐ ๒๒๙๘ ๐๓๖๖ โทรสำร ๐๒ ๒๙๘ ๐๓๖๗
๑๐. วงเงินในการจัดหา
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
๑๑. อัตราค่าปรับ
ในกรณีผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ตำมกำหนดเวลำ ตำมสัญญำ สวรส. จะปรับเป็นรำยวันใน
อัตรำร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของรำคำสิ่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดส่ง
มอบพัสดุจนถึงวันที่ส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ
๑๒. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขำยต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของกำรติดตั้งและคอมพิวเตอร์ตำมสัญญำนี้เป็น
ระยะเวลำไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๓ ปี นั บ แต่ วั น ที่ สวรส. ตรวจรั บ หำกภำยในระยะเวลำดั ง กล่ ำ วกำรติ ด ตั้ ง หรื อ
คอมพิวเตอร์ชำรุดบกพร่อง หรือใช้งำนไม่ได้ทั้งหมดหรื อแต่บำงส่วน และควำมชำรุดบกพร่องของกำรติดตั้ง
หรือคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นโดยมิใช่ควำมผิด ของ สวรส. ผู้ขำยจะต้องจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพใช้กำร
ได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำก สวรส. ทั้งสิ้น ถ้ำผู้ขำยไม่ปฏิบัติ ตำม สวรส. มีสิทธิจ้ำงบุคคลภำยนอก
ทำกำรซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขำยจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงบุคคลภำยนอกทำกำรซ่อมแซมแก้ไขทั้งสิ้นแทน
สวรส.
๑๓. การให้บริการช่วงระยะเวลาการรับประกัน
๑๓.๑ ผู้ ช นะกำรเสนอรำคำต้ องมีเ จ้ ำหน้ำ ที่ท ำงด้ ำนเทคนิค ที่มี ค วำมช ำนำญด้ ำนระบบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยแบบเก็บข้อมูล (File Server), เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับสำรองข้อมูล (Backup
Server), เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับป้องกันกำรเสียหำยของข้อมูล (Antivirus Server) และอุปกรณ์
สำรองข้อมูล (Tape Backup), อุปกรณ์ต่ำงๆ และซอฟต์แวร์
๑๓.๒ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยแบบ
เก็ บ ข้ อ มู ล (File Server), เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ยส ำหรั บ ส ำรองข้ อ มู ล (Backup Server), เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับป้องกันกำรเสียหำยของข้อมูล (Antivirus Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape
Backup) และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีนับถัดจำกวันที่ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุตรวจ
รับงำนงวดสุดท้ำยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓.๓ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ใช้งำนได้ โดยต้องเริ่ม
ดำเนินกำรภำยใน ๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำงทั้งทำงวำจำและลำยลักษณ์อักษร บริกำรตลอด
๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน ตลอดช่วงระยะเวลำกำรรับประกัน ๓ ปี
๑๔. เงื่อนไขอื่นๆ
๑๔.๑ ระบบงำน โปรแกรมประยุกต์ คู่มือ และเอกสำร ที่ได้พัฒนำ/จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในโครงกำร
ทั้งหมดให้เป็นลิขสิทธิ์ของ สวรส. นับแต่วันที่มีกำรส่งมอบงำน
๑๔.๒ ผู้ขำยต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรติดตั้ง ดูแล ซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ที่ส่งมอบ
ทั้งหมด ตลอดช่วงระยะเวลำกำรรับประกัน ๓ ปี
๑๕. หลักเกณฑ์ ...

๑๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
๑๕.๑ สวรส.จะพิจำรณำรำคำจำกรำคำรวม
๑๕.๒ สวรส.จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรจัดหำเป็นเด็ดขำด
๑๕.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ หรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง สวรส.
จะลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำมหำกมี
เหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต
๑๕.๔ สวรส.สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดำ) หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(๒) รำคำที่เสนอมีกำรขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลงลำยมือชื่อ
พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
๑๖. การทาสัญญา
๑๖.๑ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือก จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำที่ สวรส. กำหนด ถ้ำ
ผู้เสนอรำคำได้ถอนกำรเสนอรำคำหรือไม่ไปทำสัญญำตำมกำหนด สวรส. จะถือว่ำผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน
๑๖.๒ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ สวรส. ไม่สำมำรถลงนำมในสัญญำภำยในกำหนดได้และขอเลื่อน
กำหนดไปไม่ถือว่ำกำรเลื่อนเวลำลงนำมในสัญญำเป็นข้อผิดเงื่อนไข และหำกได้มีกำรลงนำมในเวลำต่อมำ และ
ผู้เสนอรำคำมิได้มำทำสัญญำภำยในเวลำที่ขอเลื่อนไปจะถือว่ำผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน
๑๖.๓ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำเป็นจำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำที่ตกลงซื้อขำย ให้สวรส. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้ หลักประกันอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๑๖.๓.๑ เงินสด โดยโอนเงินเข้ำบัญชี สำนักวิจัยเพื่อพัฒนำกำรตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณสุข
โดย สวรส. เลขที่บัญชี ๓๔๐-๒๒๒๐๔๖-๖ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวงสำธำรณสุข
๑๖.๓.๒ แคชเชียร์เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ สวรส. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อน
หน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๑๖.๓.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ (ใช้ฟอร์มตำมแบบหนังสือค้ำประกัน
หลักประกันสัญญำซือ้ )
ทั้งนี้ หลักประกันตำมข้อ ๑๖.๓.๑ - ๑๖.๓.๓ จะคืนภำยหลังจำกที่ผู้ได้รับกำรคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตำมสัญญำ
แล้ว

คุณลักษณ์เฉพาะ (Specifications)
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับเก็บข้อมูล (File Server) จำนวน ๑ ชุด
๑. มี ห น่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ ๑๐ แกนหลั ก (๑๐ core) หรื อ เที ย บเท่ ำ ส ำหรั บ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ ๒.๒ GHz
๒. หน่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) รองรั บกำรประมวลผลแบบ ๖๔ bit มี ห น่ ว ยควำมจ ำแบบ
Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ MB SmartCache
๓. มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือเทียบเท่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๓๒ GB
๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด NLSAS มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑๖ TB
๕. มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) จำนวน ๑ หน่วย
๖. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot-plug จำนวน ๒ หน่วย
๗. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ำย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
เทียบเท่ำ
๘. สนับสนุนกำรทำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID ๐, ๑, ๕
๙. มีระบบปฏิบัติกำร (OS) ติดตั้ง โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server) จำนวน ๑ ชุด
๑. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือเทียบเท่ำ สำหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ ๓.๐ GHz
๒. มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือเทียบเท่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘ GB
๓. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด NLSAS มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๒ TB
๔. PERC H330 Integrated RAID Controller for Hot Plug Chassis
๕. สนับสนุนกำรทำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID ๐, ๑, ๕
๖. มี DVD-ROM หรือเทียบเท่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) จำนวน ๑ หน่วย
๗. Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, ๓๕๐W
๘. มีระบบปฏิบัติกำร (OS) ติดตั้ง โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับป้องกันกำรเสียหำยของข้อมูล (Antivirus Server) จำนวน ๑ ชุด
๑. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือเทียบเท่ำ สำหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ ๓.๐ GHz
๒. มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือเทียบเท่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘ GB
๓. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด NLSAS มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๒ TB
๔. PERC H๓๓๐ Integrated RAID Controller for Hot Plug Chassis
๕. สนับสนุนกำรทำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID ๐, ๑, ๕
๖. มี DVD-ROM หรือเทียบเท่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) จำนวน ๑ หน่วย
๗. มี Power Supply แบบ Cabled Power
๘. มีระบบปฏิบัติกำร (OS) ติดตั้ง โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
ง. อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Backup) จำนวน ๑ ชุด
๑. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่ำ ๒.๕ TB ต่อ ๑ หน่วย
๒. มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS
๓. มีอัตรำกำรถ่ำยโอนข้อมูล ๑๖๐ MB/sec
จ. ชุดพัดลมระบำยอำกำศ ตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
๑. มีขนำด ๒ x ๔ นิ้ว เป็นอย่ำงน้อย

