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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การประกวดราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด 

 

1. ความเปนมา 

ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความจําเปนตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ทางดาน

ระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged 

Infrastructure เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

จัดซ้ือระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร

ระดับแมขาย (Server) ท่ีใชในระบบงานตางๆ  ดังนี้ 

- หองสมุดดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (Digital Library) 

- สื่อการเรียน มสธ. ทางอิเล็กทรอนิกส (STOU e-Learning) 

- ระบบคลังสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน (STOU Media) 

- สื่อการศึกษา STOU ebook (ebook.stou.ac.th) 

 

3. คุณสมบัติผูคา 

3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ

รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาได

มีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

3.10. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

3.11. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.12. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government 

Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

3.13. ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ

ครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.14. ผูเสนอราคาตองมีผลงานท่ีแลวเสร็จยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นซองประกวดราคาในการขายและ

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure มูลคาตอหนึ่งโครงการไมตํ่ากวา 4,000,000 บาท 

โดยเปนผลงานท่ีทําใหกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรือองคกรระหวางประเทศ หรือองคกร

อิสระหรือหนวยงานพิเศษ 

3.14.1. กรณีท่ีเปนผลงานในหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรระหวางประเทศหรือองคกร

อิสระ หรือหนวยงานพิเศษ ผูเสนอราคาตองแสดงหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงและสําเนาคูสัญญาท่ีมีรายละเอียด

มูลคาของผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย โดยผูเสนอราคาตองลงนามกํากับและประทับตราเปนสําคัญดวย (หนังสือรับรอง

ผลงานฉบับจริงมหาวิทยาลัยจะคืนให เม่ือทําการพิจารณาผลเสร็จสิ้น) 

3.14.2. กรณีท่ีเปนผลงานในภาคเอกชน ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารเพ่ือใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

3.14.2.1. หนังสือรับรองผลงานฉบับจริงซ่ึงลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของ

บริษัท ท่ีมีรายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑท่ีเสนอขายพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน/สําเนาใบกํากับภาษี ท่ีมี

รายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย (หนังสือรับรองผลงานฉบับจริงมหาวิทยาลัยจะคืนให เม่ือทําการ

พิจารณาผลเสร็จสิ้น) 

3.14.2.2. สํา เนาคูสัญญาท่ี มีรายละเ อียดมูลค าของผลิตภัณฑ ท่ี เสนอขายพรอมสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน/สําเนาใบกํากับภาษี ท่ีมีรายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย 

3.15. ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย (Reseller) หรือผูจําหนาย/ขาย (Distributor) ระบบ

คอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure ท่ีเสนอราคาในครั้ งนี้อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.15.1. กรณีท่ีเปนตัวแทนจําหนาย (Reseller) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งเปนตัวแทน

จําหนายจากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพ่ือสนับสนุนทางดาน
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เทคนิคและรับรองผลิตภัณฑท่ีเสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานท่ีอ่ืนมากอน สามารถตรวจสอบการ

รับประกันได โดยตองแสดงเอกสารฉบับจริงเพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

3.15.2. กรณีท่ีเปนผูจําหนาย/ขาย (Distributor) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งเปนผู

จําหนาย/ขาย จากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพ่ือสนับสนุนทางดาน

เทคนิคและรับรองผลิตภัณฑท่ีเสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานท่ีอ่ืนมากอน สามารถตรวจสอบการ

รับประกันได โดยตองแสดงเอกสารฉบับจริงเพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

 

4. รายการคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขาย 

4.1. ระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด 

 

5. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด ในครั้งนี้ ประกอบไป

ดวยรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

5.1. ขอกําหนดพ้ืนฐาน 

5.1.1. เปนเครื่องแมขายท่ีออกแบบมาสําหรับระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) 

โดยเฉพาะ 

5.1.2. ระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) จํานวน 1 ชุด ท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ ประกอบไปดวย

เครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล 

(Storage Node) จํานวน 5 เครื่อง 

5.1.3. สามารถเพ่ิม (Scale) เครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) และเครื่องแมขายจัดเก็บ

ขอมูล (Storage Node) ไดอยางอิสระภายใตระบบบริหารจัดการเดียวกัน โดยไมจําเปนตองหยุด

ระบบ 

5.1.4. สามารถติดตั้งเครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) โดยมีรุน (Model) ท่ีแตกตางกันใน

ระบบบริหารจัดการเดียวกันในอนาคตได 

5.1.5. สามารถติดตั้งเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage Node) โดยมีรุน (Model) ท่ีแตกตางกันใน

ระบบบริหารจัดการเดียวกันในอนาคตได 

5.1.6. ในกรณีท่ีติดตั้งเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage Node) เพ่ิมเติมในอนาคต ระบบปฏิบตัิการ

แบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Hypervisor) ยี่หอ VMware vCenter ตองสามารถเขาไปใช

พ้ืนท่ีบนเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage Node) ได 

5.1.7. มีระบบชวยเหลือในการติดตั้ง (Deployment Engine) ท่ีสามารถทําการติดตั้งและกําหนดคา

ซอฟทแวรไปยังทรัพยากรในสวนของการประมวลผลและการจัดเก็บขอมูลได 

5.1.8. สามารถตรวจสอบหนวยการจัดเก็บขอมูล (Monitor) และสงขอมูลไปยัง VMware vCenter ได 
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5.1.9. มี Plugin สําหรับจัดการหนวยการจัดเก็บขอมูล (Storage) ผานทาง VMware vCenter ได 

5.1.10. มีขนาดความจุของพ้ืนท่ีท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลหลังการทํา RAID (Usable)  

จํานวนไมนอยกวา 10 TB 

5.1.11. มีประสิทธิภาพ (Performance) ในการจัดเก็บขอมูลของเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage 

Node) ไมนอยกวา 250,000 IOPS 

5.1.12. มีโปรแกรม VMware vCenter Server ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด 

5.1.13. สามารถใชงานกับโปรแกรม Data Center Virtualization (vmware) ท่ีมหาวิทยาลัยใชงานอยู

ในปจจุบันได 

5.1.14. สามารถกําหนด QoS ของ IOPS ในการหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ไดดังนี้ 

5.1.14.1. แบบไมต่ํากวาจุดท่ีกําหนด (Minimum IOPS) 

5.1.14.2. แบบไมสูงเกินกวาจุดท่ีกําหนด (Maximum IOPS) 

5.1.14.3. แบบท่ีเกินกวาจุดท่ีกําหนดเปนชวงเวลา (Burst IOPS)  

5.1.15. รองรับการสํารองขอมูล (Backup) การกูคืนขอมูล (Recovery) รวมกับโปรแกรมสํารองและกูคืน

ขอมูล (Backup & Restore) ไดในอนาคต 

5.1.16. รองรับการทํา Replication ท้ังในแบบ Synchronous (Sync) และ Asynchronous (Async) 

ระหวางระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) ไดในอนาคต 

5.1.17. สามารถทําการสํารองและรับสงขอมูล (SnapMirror Replication) ไปยังระบบจัดเก็บขอมูล 

(Storage System) ของมหาวิทยาลัยท่ีใชงานอยูในแบบ Asynchronous ได หรือจัดหาระบบ

จัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม สําหรับทํา SnapMirror ใหกับมหาวิทยาลัย ขนาดไมนอยกวา 10 TB 

5.2. เครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) จํานวน 2 เครื่อง ท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ แตละเครื่องมีคุณ

ลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

5.2.1. หนวยประมวลผลกลาง (Processor) 

5.2.1.1. สามารถประมวลผลแบบ 64-bit ได 

5.2.1.2. มีความเร็วไมต่ํากวา 2.1 GHz ตอหนวย 

5.2.1.3. หนวยประมวลผลกลางมีจํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

5.2.1.4. สนับสนุนการทํางานดวยเทคโนโลยีแบบ 18 Core หรือเทคโนโลยีท่ีดีกวา 

5.2.1.5. มีหนวยความจําแบบ Cache ขนาดรวมไมนอยกวา 45 MB 

5.2.1.6. เทคโนโลยีในการประมวลผลเปนแบบ QuickPath Interconnect  

โดยมีความเร็วไมต่ํากวา 9.6 GT/s 

5.2.2. หนวยความจําหลัก (Main Memory) 

5.2.2.1. มีขนาดไมนอยกวา 768 GB 

5.2.2.2. มีสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2400 MHz 
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5.2.3. การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร (Network Interface)  

5.2.3.1. มี Network Interface แบบ Ethernet สามารถใชงานท่ีความเร็ว 1 Gbps หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 2 ports 

5.2.3.2. มี Network Interface แบบ Ethernet สามารถใชงานท่ีความเร็ว 10 Gbps หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 4 ports 

5.2.4. ขอกําหนดท่ัวไปของเครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) 

5.2.4.1. สามารถเชื่อมตอกับระบบจัดเก็บขอมูล (Storage Systems) ดวยโปรโตคอล iSCSI ได 

5.2.4.2. สามารถติดตั้งระบบปฏิบตัิการแบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Hypervisor) ยี่หอ 

VMware vSphere 6.5 ได โดยใชลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู 

5.3. เครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage Node) จํานวน 5 เครื่อง ท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ แตละเครื่องมีคุณ

ลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

5.3.1. หนวยจัดเก็บขอมูล (Stoarge) 

5.3.1.1. เปนแบบ Solid State Drives (SSD) จํานวน 6 ลูก 

5.3.1.2. ติดตั้งมาพรอมกับเครื่องมีขนาดความจุตอลูกไมนอยกวา 960 GB 

5.3.1.3. สนับสนนุการปรับปรุง Hard Disk ไดในขณะระบบกําลังทํางาน  

(Hot Plug หรือ Hot Swap) 

5.3.2. การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร (Network Interface)  

5.3.2.1. มี Network Interface แบบ Ethernet สามารถใชงานท่ีความเร็ว 1 Gbps หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 2 ports 

5.3.2.2. มี Network Interface แบบ Ethernet สามารถใชงานท่ีความเร็ว 10 Gbps หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 2 ports 

5.3.3. มีประสิทธิภาพ (Performance) ในการจัดเก็บขอมูลไมนอยกวา 50,000 IOPS ตอ Node 

5.3.4. การจัดการ Hard Disk เปนแบบ Helix RAID-less data protection 

5.4. การจายพลังงาน (Power Supply) 

5.4.1. สามารถใชงานกับกระแสไฟฟาท่ี 200-240 VAC ได 

5.4.2. มีจํานวนไมนอยกวา 2 หนวย สามารถทํางานแบบ Redundant ได 

5.4.3. สนับสนุนการปรับปรุงในขณะระบบกําลังทํางาน (Hot Plug หรือ Hot Swap) 

5.5. มาตรฐานคุณภาพ 

5.5.1. เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 Series  

และ ISO 14001 โดยแสดงเอกสารจากผูท่ีใหการรับรองเพ่ือใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

5.5.2. ผานการรับรองมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของ UL หรือ EN 

5.5.3. ผานการรับรองมาตรฐานการแผกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาของ FCC หรือ EN 
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5.6. การรับประกันอุปกรณ (Hardware) 

5.6.1. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของอุปกรณรวมท้ังการติดตั้งตามสัญญาเปน

ระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีมหาวิทยาลัยตรวจรับพัสดุ 

5.6.2. ผูขายตองจัดหาบริการซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุดเสียหายทุกชิ้นสวนแบบ On-site Service จาก

บริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม เปน

ระยะเวลา 3 ป นับแตวันท่ีมหาวิทยาลัยตรวจรับพัสดุ (ผูขายตองสงหนังสือรับรองบริการซอมแซม

อุปกรณท่ีชํารุดเสียหายใหกับมหาวิทยาลัย) 

 

6. รายละเอียดการติดตั้ง 

การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด ผูขายตองดําเนินการติดตั้ง

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1. ผูขายตองแจงแผนการติดตั้งและรายละเอียดตางๆ ใหกับทางมหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเขา

ปฏิบัติงาน 

6.2. ผูขายตองเสนอแผนการติดตั้งพรอมรายชื่อผูประสานงานและทีมงาน โดยสงสําเนาบัตรประชาชนทุกคนท่ี

เขาปฏิบัติงาน 

6.3. ผูขายตองสงมอบระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure ณ หองศูนยกลางเครือขาย 

(Network Center) อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ ชั้น 2 

6.4. ผูขายตองทําการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure เขากับอุปกรณ Data 

Center Switch ท่ีมหาวิทยาลัยใชงานอยูในปจจุบัน ดวยการเชื่อมตอแบบ Virtual PortChannel (vPC) 

6.5. ผูขายตองดําเนินการติดตั้งระบบปฏบิตัิการแบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Hypervisor) ยี่หอ VMware 

vSphere 6.5 โดยใชลิขสิทธิของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู บนระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure 

ท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ 

6.6. ผูขายตองดําเนินการยายเครื่องคอมพิวเตอรเสมือน (Virtual Machine : VM) ท่ีตองเขามาใชงานอยูใน

ระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure ท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

6.7. ผูขายตองดําเนินการสํารองและรับสงขอมูล (SnapMirror Replication) ไปยังระบบจัดเก็บขอมูล 

(Storage System) ของมหาวิทยาลัยท่ีใชงานอยูในปจจุบันแบบ Asynchronous 

6.8. ผูขายตองจัดเตรียมอุปกรณประกอบท่ีตองใชในการติดตั้งท้ังหมด เม่ือดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จ

มหาวิทยาลัยตองสามารถใชงานระบบไดทันที 

 

7. การย่ืนเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ 
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7.1. ผูเสนอราคาตองทําการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย เชน Datasheet หรือเอกสารท่ีพิมพ

จาก Web Site ของผลิตภัณฑท่ีเสนอราคา หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นขอมูลท่ีชัดเจนสําหรับ

ประกอบการพิจารณา 

7.2. ผูเสนอราคาตองทําการเปรียบเทียบรายการท่ีเสนอทุกขอกําหนด ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 โดย

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยทุกขอ ถือเปนเกณฑข้ันต่ําสุดท่ีผูเสนอราคาตองปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยถือเปน

สาระสําคัญในการพิจารณา 
 

 ตารางท่ี 1 ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท หนาท่ีอางอิง 

 

 

1. สามารถติดตั้งไดในตู Rack ขนาด 19 นิ้ว 

2. สามารถสงผานขอมูลท่ีความเร็ว 1 Mpps ได 

ยี่หอ : สินคา 

รุน : ทดสอบ 

ตรงตามขอกําหนด 

ตรงตามขอกําหนด 

 

 

หนาท่ี 7 จาก 99 

หนาท่ี 8 จาก 99 
 

7.3. ในกรณีท่ีอางอิงตาม Datasheet หรือเอกสารท่ีพิมพจาก Web Site ของผลิตภัณฑท่ีเสนอราคา หรือเอกสาร

ประกอบอ่ืนๆ ผูเสนอราคาตองนําขอมูลลาสุด (Update) โดยรายละเอียดท่ีแสดงตองมีท่ีมาจากเจาของผลิตภัณฑ 

(สํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทย) และตองแสดงรายละเอียดใหชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา การ

เสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑตองทําการอางอิง และตองระบุหัวขอพรอมขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงใน

เอกสารตางๆ ท่ีนํามาแสดงใหเห็นอยางชัดเจน โดยตองระบุขอกําหนดใหครบถวน 

7.4. การรับรองคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาหรือการตรวจรับ ตองรับรองโดยสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของ

บริษัทผูผลิตภัณฑเทานั้น 

7.5. การเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑตางๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารายละเอียดตางๆ ท่ีเปนขอมูลปจจุบัน ณ 

วันท่ีเสนอราคา 
 

8. การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบท่ีนําเสนอ 

ผูขายตองดําเนินการทดสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure ตาม

คุณลักษณะเฉพาะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

9. เกณฑการพิจารณา   โดยใชเกณฑราคา 
 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
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     ผูเสนอราคาตองรับประกันสินคาและบริการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิค  เปนระยะเวลา 3 ป นับถัดจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยไดรับมอบครุภัณฑ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

11. ระยะเวลาสงมอบ 

ผูขายตองสงมอบงานภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

12. วงเงินในการจัดหา 

8,900,000 บาท (แปดลานเกาแสนบาทถวน-) 

 

................................................................................ 

 

การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดหา 

กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-2598 

3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

 


