ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
สานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.)
๑. ความเป็นมา
ด้วย สำนักวิจัยเพื่อพัฒนำกำรตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณสุข (สพตส.) เป็นหน่วยงำนภำยใต้
สถำบั นวิจั ยระบบสำธำรณสุข ได้ทำสัญญำกับ กรมบัญชีกลำงเลขที่ ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑
งำนตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยโรคค่ำใช้จ่ำยสูงก่อนกำรเบิกจ่ำยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และงำนกำรตรวจสอบ
คุณภำพกำรรักษำผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังโดยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ได้มีกำรปรับรำยกำรยำที่ต้องขอ
อนุมัติก่อนกำรใช้เพิ่มขึ้น ทำให้มีเวชระเบียนที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมำกขึ้น ดังนั้นเพื่อรองรับโปรแกรมที่มี
ข้อมูลจำนวนมำก และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้รวดเร็ว จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
(Server) เพิ่ม จำนวน ๑ ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับเก็บข้อมูล (File Server)
จำนวน ๑ เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server) จำนวน ๑ เครื่อง, เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับป้องกันกำรเสียหำยของข้อมูล (Antivirus Server) จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์สำรอง
ข้อมูล (Tape Backup) จำนวน ๑ เครื่อง และชุดพัดลมระบำยอำกำศตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จำนวน ๑ ชุด
เพื่อใช้ในสำนักวิจัยเพื่อพัฒนำระบบตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณสุข
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับเก็บข้อมูล (File Server)
๒.๒ เพื่อจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server)
๒.๓ เพื่อจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับป้องกันกำรเสียหำยของข้อมูล (Antivirus Server)
๒.๔ เพื่อจัดหำอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Backup)
๒.๕ เพื่อจัดหำชุดพัดลมระบำยอำกำศตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
๒.๖ เพื่อรองรับกำรขยำยขอบเขตกำรดำเนินงำนระบบสำรสนเทศ
๒.๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) เดิมที่ สวรส.ใช้อยู่
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฏหมำย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นขอเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรี ว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข โดย สำนักวิจัยเพื่อพัฒนำกำรตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณสุข (สพตส.) ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๓.๑๐ ผู้ เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๓.๑๑ ผู้ เสนอรำคำต้องไม่อยู่ ในฐำนะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรั บ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๓.๑๒ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มำแล้วไม่ต่ำกว่ำ ๓ ปี และมีอำชีพ
ขำยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์สำรองข้อมูล
๓.๑๓ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ำย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนโดยตรงจำก
บริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสำขำในประเทศไทย พร้อมให้กำรรับรองบริกำรหลังกำรขำยที่ดี
โดยอ้ำงอิงเลขที่เอกสำรเสนอรำคำตำมประกำศของสำนักงำน
๓.๑๔ บริษัทผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรรับรองว่ำจะให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิค สำหรับผลิตภัณฑ์
ที่เสนอในโครงกำรจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสำขำอยู่ในประเทศไทยโดยตรง
๓.๑๕ ผู้เสนอรำคำต้องเคยมีผลงำนในกำรขำยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับ
ส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน อย่ำงน้อย ๑ สัญญำ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสน
บำทถ้วน) ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี นับจำกวันที่งำนแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงำนและสำเนำคู่ฉบับสัญญำ
๓.๑๖ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่จะติดตั้ง ต้องสำมำรถเชื่อมต่อ
และใช้งำนร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเดิมได้ ดังนี้
๑. เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ำ ยส ำหรับ เก็บ ข้ อ มูล (File Server) ยี่ ห้ อ IBM รุ่น x๓๖๕๐M๓
Xeon E๕๖๒๐ ๒.๔๐GHz/๑๐๖๖MHz
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๒๕๐M
๓ Xeon ๔C x๓๔๓๐ ๒.๔๐ GHz with EM๖๔T
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับป้องกันกำรเสียหำยของข้อมูล (Antivirus Server) ยี่ห้อ
IBM รุ่น x๓๒๕๐ M๓ Xeon ๔C x๓๔๓๐ ๒.๔๐ GHz with EM๖๔T
๔. หลักฐานการยื่นเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเอกสำรดังต่อไปนี้
เอกสำรส่วนที่ ๑
๑. กรณีผู้ยื่นเสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้ จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)
พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และ
เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
๓. สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
๔. สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
เอกสำรส่วนที่ ๒
๑. ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบอำนำจซึ่ง
ติดอำกรแสตมป์ตำมกฏหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้หำกผู้รับ
มอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฏหมำยแล้วเท่ำนั้น
๒. แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๓. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนโดยตรงจำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสำขำอยู่ใน
ประเทศไทยโดยตรง
๔. หนังสือรับรองผลงำนและสำเนำคู่ฉบับสัญญำ ในกำรขำยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ที่เป็น
คู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน อย่ำงน้อย ๑ สัญญำ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐
บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี นับจำกวันที่งำนแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๕. เงื่อนไขในการเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค
ผู้เสนอรำคำต้องแสดงเอกสำร ดังนี้
๕.๑ หนังสือรับรองจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ผลิตว่ำ
อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ทุกรำยกำรที่จะส่งมอบให้แก่ สวรส. ตำมข้อเสนอนี้เป็นของแท้ ไม่เป็นของเก่ำเก็บ ไม่
เป็นเครื่องที่ถูกนำมำปรับปรุงสภำพใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในสำยกำรผลิต
๕.๒ อุปกรณ์ที่เสนอทุกรำยกำรต้องเป็นของใหม่โดยไม่เคยผ่ ำนกำรใช้งำนมำก่อน และมีอะไหล่
ทดแทนตลอดระยะเวลำรับประกัน ๓ ปี
๕.๓ กรณีที่เห็นว่ำมีรำยละเอียดอื่นใดที่เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งแตกต่ำงไปจำกข้อกำหนดของ สวรส. ผู้เสนอ
รำคำ ต้องอธิบำยพร้อมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ชัดเจน ทั้งนี้ สวรส.ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกผู้เสนอรำคำเข้ำ
มำชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมได้
๖. ขอบเขตการดาเนินงาน
๖.๑ จั ด หำเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ยส ำหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล (File Server) จ ำนวน ๑ เครื่ อ ง ซึ่ ง มี
คุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ ก
๖.๒ จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ ข
๖.๓ จัดหำเครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่ำยส ำหรับป้องกันกำรเสี ยหำยของข้อมูล (Antivirus Server)
จำนวน ๑ เครื่อง ตำมรำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ ค
๖.๔ จั ด หำอุ ป กรณ์ ส ำรองข้ อ มู ล (Tape Backup) จ ำนวน ๑ เครื่ อ ง ตำมรำยละเอี ย ด และ
คุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ ง

๖.๕ จัดหำชุดพัดลมระบำยอำกำศ สำหรับตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ตำม
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ตำมข้อ จ
๖.๖ ดำเนินกำรติดตั้งและทดสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์ที่จัดหำทั้งหมด ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพก่อนทำกำรส่งมอบให้กับ สวรส.
๖.๗ จัดทำแผนกำรดำเนินงำนของโครงกำรก่อนเริ่มดำเนินกำรให้ สพตส. ให้สอดคล้องกับแผนกำร
ติดตั้งและกำรส่งมอบงำนโดยละเอียด ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำนรวมทั้งหมด ๖๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๘. กาหนดส่งมอบงาน
ผู้ขำยส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ที่พร้อมใช้งำนให้แก่ผู้ซื้อ
ภำยใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจำกวั นลงนำมในสัญญำ โดยที่ผู้ขำยจะต้องส่งมอบแผนดำเนินงำนติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๙. การชาระเงิน
สวรส.จะชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน
๑๐. สถานที่ส่งมอบงาน
สำนั กวิจัยเพื่อพัฒ นำกำรตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณสุข (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
๑๑. วงเงินในการจัดหา
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
๑๒. อัตราค่าปรับ
ในกรณีผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ตำมกำหนดเวลำ ตำมสัญญำ สวรส. จะปรับเป็นรำยวันใน
อัตรำร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของรำคำสิ่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดส่ง
มอบพัสดุจนถึงวันที่ส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ
๑๓. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขำยต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของกำรติดตั้งและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
(Server) เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี นับแต่วันที่ สวรส. ตรวจรับ หำกภำยในระยะเวลำดังกล่ำวกำรติดตั้ง
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ชำรุดบกพร่อง หรือใช้งำนไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน และควำม
ชำรุดบกพร่องของกำรติดตั้งหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ ำย (Server) เกิดขึ้นโดยมิใช่ควำมผิด ของ สวรส.
ผู้ขำยจะต้องจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำก สวรส. ทั้งสิ้น
ถ้ำผู้ขำยไม่ปฏิบัติ ตำม สวรส. มีสิทธิจ้ำงบุคคลภำยนอกทำกำรซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขำยจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกทำกำรซ่อมแซมแก้ไขทั้งสิ้นแทน สวรส.
๑๔. การให้บริการช่วงระยะเวลาการรับประกัน
๑๔.๑ 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

๑๔.๒ 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
๑๔.๓ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ต่ำงๆของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
ให้ใช้งำนได้ โดยต้องเริ่มดำเนินกำรภำยใน ๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำงทั้งทำงวำจำและลำย
ลักษณ์อักษร บริกำรตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน ตลอดช่วงระยะเวลำกำรรับประกัน ๓ ปี
๑๕. เงื่อนไขอื่นๆ
๑๕.๑ ระบบงำน โปรแกรมประยุกต์ คู่มือ และเอกสำร ที่ได้พัฒนำ/จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในโครงกำร
ทั้งหมดให้เป็นลิขสิทธิ์ของ สวรส. นับแต่วันที่มีกำรส่งมอบงำน
๑๕.๒ ผู้ขำยต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรติดตั้ง ดูแล ซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ที่ส่งมอบ
ทั้งหมด ตลอดช่วงระยะเวลำกำรรับประกัน ๓ ปี
๑๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
๑๖.๑ สวรส.จะพิจำรณำรำคำจำกรำคำรวมต่ำสุด
๑๖.๒ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๓ หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่
ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น ตำมข้ อ ๔ หรื อ ยื่ น ประกวดรำคำ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตำมคุ ณ
ลักษณะเฉพำะ (Specifications) ข้อ ก – จ แล้วคณะกรรมกำรประกวดรำคำฯ จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำร
ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำ
จะเป็นประโยชน์ต่อ สวรส. เท่ำนั้น
๑๖.๓ สวรส. สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำ รำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำซื้อ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ สวรส.
(๒) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำซื้อ วิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสำระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบ เสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(๓) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดำ) หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(๔) รำคำที่เสนอมีกำรขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลงลำยมือชื่อ
พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
๑๖.๔ ในกำรตั ดสิ น กำรประกวดรำคำซื้ อ ด้ว ยวิธีก ำรทำงอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือ ในกำรทำสั ญญำ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำฯ หรือ สวรส.มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ ข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สวรส. มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มี
ควำมเหมำะสมหรือถูกต้อง
๑๖.๕ สวรส. ทรงไว้ซื่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำร
ประกวดรำคำซื้อ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ สวรส. เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้อง

ค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้ง สวรส. จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำซื้อ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุผลที่
เชื่อได้ว่ำ กำรประมูลกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอรำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอื่นมำเสนอ
รำคำแทน เป็นต้น
ในกรณี ผู้ เ สนอรำคำต่ ำสุ ด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ ว่ ำ ไม่ อ ำจด ำเนิ น กำรตำมสั ญ ญำได้
คณะกรรมกำรประกวดรำคำฯ หรือ สวรส. จะให้ผู้เสนอรำคำชี้แจง และแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้เสนอ
รำคำสำมำรถดำเนินกำรตำมกำรประกวดรำคำซื้อ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจง
ไม่เป็นที่รับฟังได้ สวรส. มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
๑๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรประกวดรำคำซื้อ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคั ดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บ ริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำซื้อ ด้ว ย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่ งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๓.๘ สวรส.มีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้ เสนอรำคำที่มีสิ ทธิได้รับกำรคัดเลื อกดังกล่ ำว และสวรส.จะ
พิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้น เป็นผู้ทิ้งงำน
๑๗. การทาสัญญา
๑๗.๑ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือก จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำที่ สวรส. กำหนด ถ้ำ
ผู้เสนอรำคำได้ถอนกำรเสนอรำคำหรือไม่ไปทำสัญญำตำมกำหนด สวรส. จะถือว่ำผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน
๑๗.๒ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ สวรส. ไม่สำมำรถลงนำมในสัญญำภำยในกำหนดได้และขอเลื่อน
กำหนดไปไม่ถือว่ำกำรเลื่อนเวลำลงนำมในสัญญำเป็นข้อผิดเงื่อนไข และหำกได้มีกำรลงนำมในเวลำต่อมำ และ
ผู้เสนอรำคำมิได้มำทำสัญญำภำยในเวลำที่ขอเลื่อนไปจะถือว่ำผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน
๑๗.๓ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมข้อ ๘ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำเป็น
จำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำที่ตกลงซื้อขำย ให้ สวรส. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้ หลักประกัน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๑๗.๓.๑ เงินสด
๑๗.๓.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดรำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๑๗.๓.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ (ใช้ฟอร์มตำมแบบหนังสือค้ำประกัน
หลักประกันสัญญำซือ้ )
๑๗.๓.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
๑๗.๓.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
ทั้งนี้ หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดุที่ซื้อ ซึ่ง สวรส. ได้รับมอบไว้แล้ว

คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับเก็บข้อมูล (File Server) จานวน ๑ เครื่อง
๑. มีหน่วยประมวลผลกลำง (Processor) Intel Xeon Sliver ๔๑๑๔ ชนิด ๑๐ แกนหลัก (๑๐
core) หรือเทียบเท่ำ สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ ๒.๒ GHz จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ หน่วย
๒. หน่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับ กำรประมวลผลแบบ ๖๔ bit มี ห น่ ว ยควำมจ ำแคช
(Cache Memory) ไม่น้อยกว่ำ ๑๔ MB แบบ L๓ cache
๓. ต้องมีหน่วยควำมจำหลัก (memory) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๓๒ GB รองรับ
กำรใส่ ห น่ ว ยควำมจ ำหลั ก (memory) ได้ สู ง สุ ด ไม่ น้อ ยกว่ ำ ๓TB โดยมีจ ำนวนช่ องใส่ ห น่ ว ยควำมจ ำหลั ก
(memory) ไม่น้อยกว่ำ ๒๔ DIMM Slots
๔. มีหน่วยควบคุมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk Controller) บนแผงวงจรหลัก (Mainboard) ที่
สำมำรถควบคุมได้ แบบ SAS (Serial Attached SCSI) โดยสนับสนุนกำรทำ RAID ๐, ๑, ๕, ๖ และ ๑๐ ได้ ซึ่ง
มี หน่วยควำมจำแคช (Cache Memory) ของ RAID Controller ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘ GB
๕. ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hot swap hard disk drives แบบ SAS Hot-plug ชนิด ๒.๕” ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑.๒ TB ที่มีควำมเร็วในกำรทำงำนอย่ำงน้อย ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนำที (rpm) จำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๘ หน่วย และ สำมำรถใส่ได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๑๖ หน่วย
๖. ต้องมีช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มขยำย (Expansion slots) ชนิด Internal PCIe ไม่น้อยกว่ำ ๘ ช่อง
๗. มีหน่วยอ่ำนข้อมูล DVD-RW Drive แบบ Internal จำนวน ๑ หน่วย
๘. มีจอ LCD แสดงสถำนะกำรทำงำน ที่ด้ำนหน้ำ ซึ่งสำมำรถทรำบถึงควำมผิดปกติของระบบได้
จำก Error Code บน LCD Display
๙. รองรับกำรใช้งำนหน่วยประมวลผลแสดงภำพด้ำนกรำฟฟิก GPU (GRAPHICS PROCESSING UNIT)
๑๐. ต้องมีหน่วยจ่ำยกระแสไฟฟ้ำภำยในเครื่อง (Power Supply) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๗๕๐ วัตต์
จำนวน ๒ ชุด มีคุณสมบัติทำงำนทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสำมำรถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแม้
ไม่เกิดปัญหำใดๆ (Hot swap)
๑๑. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน ๔ ช่อง
๑๒. สำมำรถจั ด กำรเครื่ องแม่ข่ำ ยผ่ ำ น USB port และมี technology NFC เพื่ อ monitoring
อุปกรณ์ในเครื่องแม่ข่ำย
๑๓. รองรับ WIFI หรือ Bluetooth ในกำรจัดกำรเครื่องแม่ข่ำยผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ได้
โดยตรงเพื่อควำมปลอดภัย (เป็น Optional)
๑๔. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับกำรออกแบบเพื่อติดตั้งบน ตู้เก็บ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ย (Rack) โดยเฉพำะและขนำดไม่ เ กิ น ๒U พร้ อ มอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ตู้ เ ก็ บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Rack) ที่ใช้ในกำรติดตั้ง และมี code ที่สำมำรถ scan เพื่อนำไปสืบค้นข้อมูลของ server
นั้นๆ ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในองค์กร (public internet) ได้รองรับ redundant SD module สำหรับ
กำร boot hypervisor
๑๕. มีระบบปฏิบั ติกำร Windows Server ๒๐๑๖ Standard Edition หรือดีกว่ำ ติดตั้ง โดยมี
ลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
๑๖. ได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำ FCC และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย
UL หรือ CSA โดยแสดงเอกสำรเป็นหลักฐำนอย่ำงชัดเจนตรงกับรุ่นที่เสนอ

๑๗. มีเงื่อนไขกำรรับประกันเป็นเวลำ ๓ ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำทำงด้ำน Hardware จะมีกำรติดต่อกลับ
ภำยใน ๔ ชั่วโมง (๔ Hours Response) โดยเข้ำมำทำกำรแก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service)
๑๘. รองรับกำรใช้งำนกับระบบปฏิบัติกำรและ hypervisor อย่ำงน้อยดังนี้ Microsoft Windows
Server 2012 R2, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Citrix XenServer,
VMware vSphere
๑๙. มี โ ปรแกรมช่ ว ยในกำรควบคุ ม ระบบ (System Management) ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ
เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสำมำรถทำงำนได้อย่ำงน้อยดังนี้
๑๙.๑ สำมำรถทำ monitoring, update, configure และท ำ report อุป กรณ์ ต่ำ งๆ ของ
เจ้ำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อันได้แก่ Server, Switch และ Storage ได้
๑๙.๒ รองรับกำร integrate กับ third-party console เช่น Microsoft System Centre ได้
๑๙.๓ รองรับกำรเชื่อมต่อกับ third-party console เช่น Computer Associates Network
and Systems Management, HP Operation Manager และ IBM Tivoli Netcool ได้
๒๐. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับสารองข้อมูล (Backup Server) จานวน ๑ เครื่อง
๑. มีหน่วยประมวลผลกลำง (Processor) Intel Xeon E3-๑๒๒๐ v๖ ชนิด ๔ แกนหลัก (๔ core)
หรือดีกว่ำ สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
๓.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย
๒. หน่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) รองรั บกำรประมวลผลแบบ ๖๔ bit มี ห น่ว ยควำมจ ำแคช
(Cache Memory) ไม่น้อยกว่ำ ๘ MB Smart Cache
๓. มีหน่วยควำมจำหลัก (memory) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘ GB โดยมีจำนวน
ช่องใส่หน่วยควำมจำหลัก (memory) ไม่น้อยกว่ำ ๔ DIMM Slots ขยำยได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๖๔ GB
๔. รองรับ flash media reader อย่ำงน้อย ๑ หน่วย
๕. ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard disk drives แบบ NL-SAS หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
๑ TB ที่มีควำมเร็วในกำรทำงำน ๗,๒๐๐ รอบต่อนำที (rpm) หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ หน่วย สำมำรถ
ใส่ได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๔ หน่วย
๖. มี ห น่ ว ยควบคุ ม Hard Disk Controller บน Mainboard ที่ส ำมำรถควบคุมได้ทั้งแบบ SAS
(Serial Attached SCSI) โดยสนับสนุนกำรทำ RAID ๐, ๑, ๕, ๑๐ ได้
๗. มีหน่ ว ยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard ที่ส ำมำรถควบคุม Disk ชนิด SAS
(Serial Attached SCSI) หรือ NL-SAS ได้
๘. มีหน่วยอ่ำนข้อมูลแผ่น DVD-RW drive จำนวน ๑ หน่วย
๙. ต้องมีหน่วยจ่ำยกระแสไฟฟ้ำภำยในเครื่อง (Power Supply) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๓๕๐ วัตต์
จำนวน ๒ ชุด มีคุณสมบัติทำงำนทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสำมำรถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแม้
ไม่เกิดปัญหำใดๆ (Hot swap)
๑๐. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน ๒ ช่อง
๑๑. ต้องมีช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มขยำย (Expansion slots) ชนิด PCIe หรือดีกว่ำ อย่ำงน้อย ๒ ช่อง
๑๒. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่ ได้รับกำรออกแบบเพื่อติดตั้งบนตู้เก็บ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ย (Rack) โดยเฉพำะและขนำดไม่ เ กิ น ๑U พร้ อ มอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ตู้ เ ก็ บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Rack) ในกำรติดตั้ง

๑๓. ได้รับเอกสำรรับรองมำตรฐำน FCC, UL พร้อมเอกสำรรับรอง
๑๔. มีเงื่อนไขกำรรับประกันเป็นเวลำ ๓ ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำทำงด้ำน Hardware จะมีกำรติดต่อกลับ
ภำยใน ๔ ชั่วโมง (๔ Hours Response) โดยเข้ำมำทำกำรแก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Services)
๑๕. มีระบบปฎิบั ติกำร Windows Server ๒๐๑๖ Standard Edition หรือดีกว่ำ ติดตั้ง โดยมี
ลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้องตำมกฏหมำย
๑๖. รองรับกำรใช้งำนกับระบบปฏิบัติกำรและ hypervisor อย่ำงน้อยดังนี้ Microsoft Windows
Server ๒ ๐ ๑ ๒ . SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Citrix XenServer™ ,
VMware vSphere, Microsoft Server with Hyper-V
๑๗. รองรับ Redundant SD module สำหรับกำร boot hypervisor
๑๘. รองรับกำรจัดกำรเครื่องแม่ข่ำยผ่ำน USB port
๑๙. มี โ ปรแกรมช่ ว ยในกำรควบคุ ม ระบบ (System Management) ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ
เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสำมำรถทำงำนได้อย่ำงน้อยดังนี้
๑๙.๑ สำมำรถทำ monitoring, update, configure และทำ report ได้
๑๙.๒ รองรับกำร integrate กับ third-party เช่น Microsoft System Center , VMWare
vCentre ได้
๑๙.๓ รองรับกำรเชื่อมต่อกับ third-party เช่น CA Network and Systems Management,
HP Operation Manager และ IBM Tivoli Netcool / OMNIBus ได้
๒๐. บริ ษัทซึ่งเป็ น เจ้ ำของผลิ ตภัณฑ์ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริกำ แต่อำจมีโ รงงำนตั้งอยู่ใ น
ประเทศอื่นๆ โดยโรงงำนดังกล่ำวผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO ๙๐๐๐ Series
๒๑. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server) จานวน ๑ เครื่อง
๑. มีหน่วยประมวลผลกลำง (Processor) Intel Xeon E๓-๑๒๒๐ v๖ ชนิด ๔ แกนหลัก (๔ core)
หรือดีกว่ำ สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
๓.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย
๒. หน่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) รองรั บกำรประมวลผลแบบ ๖๔ bit มี ห น่ ว ยควำมจำแคช
(Cache Memory)
๓. ต้องมีหน่วยควำมจำหลัก (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘ GB โดยมีจำนวนช่องใส่หน่วยควำมจำ
หลัก (Memory) ไม่น้อยกว่ำ ๔ DIMM Slots ขยำยได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๖๔ GB
๔. ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard disk drives แบบ NL-SAS หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
๑ TB ที่มีควำมเร็วในกำรทำงำน ๗,๒๐๐ รอบต่อนำที (rpm) หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ หน่วย สำมำรถ
ใส่ได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๔ หน่วย
๕. มีห น่ ว ยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard ที่ส ำมำรถควบคุม Disk ชนิด SAS
(Serial Attached SCSI) หรือ NL-SAS ได้
๖. มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard ที่สำมรถควบคุมไดทั้ง SAS (Serial
Attached SCSI) โดยสนับสนุนกำรทำงำน RAID ๐, ๑, ๕, ๑๐ ได้
๗. มีหน่วยอ่ำนข้อมูลแผ่น DVD-RW drive จำนวน ๑ หน่วย
๘. มีหน่วยจ่ำยกระแสไฟฟ้ำภำยในเครื่อง (Power Supply) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด

๙. มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ ำ ย (Network Interface) ที่ ส นั บ สนุ น กำรใช้ ง ำนแบบ Gigabit
Ethernet มำตรฐำน ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน ๒ ช่อง
๑๐. มี Chassis ที่รองรับ Hard disk ขนำด ๓.๕” แบบ Hot Plug ได้จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ หน่วย
๑๑. ต้องมีช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มขยำย (Expansion slots) ชนิด PCIe หรือดีกว่ำ อย่ำงน้อย ๒ ช่อง
๑๒. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่เสนอจะต้องเป็น รุ่นที่ได้รับกำรออกแบบเพื่อติดตั้งบน Rack
โดยเฉพำะและขนำดไม่เกิน ๑U พร้อมอุปกรณ์ Rack ในกำรติดตั้ง
๑๓. มีร ะบบปฎิบั ติกำร Windows Server ๒๐๑๖ Standard Edition หรือดีกว่ำ ติดตั้ง โดยมี
ลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้องตำมกฏหมำย
๑๔. ได้รับรองมำตรฐำน FCC หรือ UL พร้อมเอกสำรรับรอง
๑๕. มีเงื่อนไขกำรรับประกันเป็นเวลำ ๓ ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำทำงด้ำน Hardware จะมีกำรติดต่อ
กลับภำยใน ๔ ชั่วโมง โดยเข้ำมำทำกำรแก้ไข / ซ่อมแซ่ม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service)
๑๖. บริษัทซึ่งเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก ำ แต่อำจมีโรงงำนตั้งอยู่ในประเทศ
อื่นๆ โดยโรงงำนดังกล่ำวผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO ๙๐๐๐ Series
๑๗. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย
ง. อุปกรณ์สารองข้อมูล (Tape Backup) จานวน ๑ เครื่อง
๑. มีหัวอ่ำนเขียนที่รองรับเทปชนิด LTO๖
๒. มีกำรเชื่อมต่อผ่ำน interface แบบ SAS ที่มีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ ๖ GB
๓. ควำมจุหน่วยเก็บข้อมูลแบบเนทีฟ ๒.๕ TB ต่อคำร์ทริดจ์
๔. กำรสนับสนุนกำรเข้ำรหัสบนเทปคำร์ทริดจ์ Ultrium ๔, ๕ และ ๖
๕. มีเทป Media แบบ LTO๖ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ม้วน
๖. มีหน่วยควำมจำแบบ Buffer Size ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕๑๒ MB
๗. จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่นำเสนอมำในรำยกำร ก, ข และ ค
๘. มีเงื่อนไขกำรรับประกันเป็นเวลำ ๓ ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำทำงด้ำน Hardware จะมีกำรติดต่อ
กลับภำยใน ๔ ชั่วโมง โดยเข้ำมำทำกำรแก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service)
๙. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย
จ. ชุดพัดลมระบายอากาศตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (๑๙ นิ้ว Germay Export Server Rack ๔๒U ๖๐x
๑๐๐เซนติเมตร) จานวน ๑ ชุด
๑. พัดลมชุด ๒ ตัว เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด ๔ นิ้ว ประกอบครบชุด พร้อมติดตั้ง

_____________________

