1

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การประกวดราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด
1. ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความจําเปนตองจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ทางดาน
ระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการดําเนิน
กิจ กรรมต า งๆ ภายในมหาวิ ทยาลั ย ดั งนั้ น จึ งจําเปน ตองมี การจั ดหาระบบคอมพิว เตอร Hyper Converged
Infrastructure เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอไป
2. วัตถุประสงค
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับแมขาย (Server) ที่ใชในระบบงานตางๆ ดังนี้
- หองสมุดดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (Digital Library)
- สื่อการเรียน มสธ. ทางอิเล็กทรอนิกส (STOU e-Learning)
- ระบบคลังสือ่ อิเล็กทรอนิกสออนไลน (STOU Media)
- สื่อการศึกษา STOU ebook (ebook.stou.ac.th)
3. คุณสมบัติผูคา
3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราวตามที่
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
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3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาได
มีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา
ตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
3.11. ผูเสนอราคาตองไม อยูในฐานะเปนผู ไมแสดงบัญชีร ายรับ รายจ ายหรือแสดงบั ญชีรายรับรายจ ายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.12. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
3.13. ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.14. ผูเสนอราคาตองมีผลงานที่แลวเสร็จยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นซองประกวดราคาในการขายและ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure มูลคาตอหนึ่งโครงการไมต่ํากวา 4,000,000 บาท
โดยเปนผลงานที่ทําใหกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรือองคกรระหวางประเทศ หรือองคกร
อิสระหรือหนวยงานพิเศษ
3.14.1. กรณีที่เปนผลงานในหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรระหวางประเทศหรือองคกร
อิสระ หรือหนวยงานพิเศษ ผูเสนอราคาตองแสดงหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงและสําเนาคูสัญญาที่มีรายละเอียด
มูลคาของผลิตภัณฑที่เสนอขาย โดยผูเสนอราคาตองลงนามกํากับและประทับตราเปนสําคัญดวย (หนังสือรับรอง
ผลงานฉบับจริงมหาวิทยาลัยจะคืนให เมื่อทําการพิจารณาผลเสร็จสิ้น)
3.14.2. กรณีที่เปนผลงานในภาคเอกชน ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารเพื่อใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
3.14.2.1. หนังสือรับรองผลงานฉบับจริงซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท ที่ มีร ายละเอี ย ดมู ล ค า ของผลิ ตภั ณฑ ที่เสนอขายพร อ มสําเนาใบเสร็จ รั บ เงิน /สําเนาใบกํ ากับ ภาษี ที่ มี
รายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑที่เสนอขาย (หนังสือรับรองผลงานฉบับจริงมหาวิทยาลัยจะคืนให เมื่อทําการ
พิจารณาผลเสร็จสิ้น)
3.14.2.2. สํ า เนาคู สั ญ ญาที่ มี ร ายละเอี ย ดมู ล ค า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ สนอขายพร อ มสํ า เนา
ใบเสร็จรับเงิน/สําเนาใบกํากับภาษี ที่มีรายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑที่เสนอขาย
3.15. ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย (Reseller) หรือผูจําหนาย/ขาย (Distributor) ระบบ
คอมพิ ว เตอร Hyper Converged Infrastructure ที่ เ สนอราคาในครั้ ง นี้ อ ย า งถู ก ต อ งตามกฎหมาย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.15.1. กรณีที่เปนตัวแทนจําหนาย (Reseller) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งเปนตัวแทน
จําหนายจากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนทางดาน
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เทคนิคและรับรองผลิตภัณฑที่เสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานที่อื่นมากอน สามารถตรวจสอบการ
รับประกันได โดยตองแสดงเอกสารฉบับจริงเพื่อใหทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
3.15.2. กรณี ที่ เ ป น ผู จํ าหน าย/ขาย (Distributor) ผู เสนอราคาต องมี ห นั งสื อยื น ยั น การแต งตั้ ง เป น ผู
จําหนาย/ขาย จากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนทางดาน
เทคนิคและรับรองผลิตภัณฑที่เสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานที่อื่นมากอน สามารถตรวจสอบการ
รับประกันได โดยตองแสดงเอกสารฉบับจริงเพื่อใหทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
4. รายการคอมพิวเตอรที่ซื้อขาย
4.1. ระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด
5. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด ในครั้งนี้ ประกอบไป
ดวยรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้
5.1. ขอกําหนดพื้นฐาน
5.1.1. เปนเครื่องแมขายที่ออกแบบมาสําหรับระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI)
โดยเฉพาะ
5.1.2. ระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) จํานวน 1 ชุด ที่จัดซื้อในครั้งนี้ ประกอบไปดวย
เครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล
(Storage Node) จํานวน 5 เครื่อง
5.1.3. สามารถเพิ่ม (Scale) เครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) และเครื่องแมขายจัดเก็บ
ขอมูล (Storage Node) ไดอยางอิสระภายใตระบบบริหารจัดการเดียวกัน โดยไมจําเปนตองหยุด
ระบบ
5.1.4. สามารถติดตั้งเครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) โดยมีรุน (Model) ที่แตกตางกันใน
ระบบบริหารจัดการเดียวกันในอนาคตได
5.1.5. สามารถติดตั้งเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage Node) โดยมีรุน (Model) ที่แตกตางกันใน
ระบบบริหารจัดการเดียวกันในอนาคตได
5.1.6. ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage Node) เพิ่มเติมในอนาคต ระบบปฏิบตั ิการ
แบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Hypervisor) ยี่หอ VMware vCenter ตองสามารถเขาไปใช
พื้นที่บนเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage Node) ได
5.1.7. มีระบบชวยเหลือในการติดตั้ง (Deployment Engine) ที่สามารถทําการติดตั้งและกําหนดคา
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. มีขนาดความจุของพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลหลังการทํา RAID (Usable)
จํานวนไมนอยกวา 10 TB
5.1.11. มีประสิทธิภาพ (Performance) ในการจัดเก็บขอมูลของเครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage
Node) ไมนอยกวา 250,000 IOPS
5.1.12. มีโปรแกรม VMware vCenter Server ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
5.1.13. สามารถใชงานกับโปรแกรม Data Center Virtualization (vmware) ที่มหาวิทยาลัยใชงานอยู
ในปจจุบันได
5.1.14. สามารถกําหนด QoS ของ IOPS ในการหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ไดดังนี้
5.1.14.1. แบบไมต่ํากวาจุดที่กําหนด (Minimum IOPS)
5.1.14.2. แบบไมสูงเกินกวาจุดที่กําหนด (Maximum IOPS)
5.1.14.3. แบบที่เกินกวาจุดที่กําหนดเปนชวงเวลา (Burst IOPS)
5.1.15. รองรับการสํารองขอมูล (Backup) การกูคืนขอมูล (Recovery) รวมกับโปรแกรมสํารองและกูคืน
ขอมูล (Backup & Restore) ไดในอนาคต
5.1.16. รองรับการทํา Replication ทั้งในแบบ Synchronous (Sync) และ Asynchronous (Async)
ระหวางระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) ไดในอนาคต
5.1.17. สามารถทําการสํารองและรับสงขอมูล (SnapMirror Replication) ไปยังระบบจัดเก็บขอมูล
(Storage System) ของมหาวิทยาลัยที่ใชงานอยูในแบบ Asynchronous ได หรือจัดหาระบบ
จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม สําหรับทํา SnapMirror ใหกับมหาวิทยาลัย ขนาดไมนอยกวา 10 TB
5.2. เครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node) จํานวน 2 เครื่อง ที่จัดซื้อในครั้งนี้ 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 หรือเทคโนโลยีที่ดีกวา
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 สามารถใชงานที่ความเร็ว 1 Gbps หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 2 ports
5.2.3.2. มี Network Interface แบบ Ethernet สามารถใชงานที่ความเร็ว 10 Gbps หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 4 ports
5.2.4. ขอกําหนดทั่วไปของเครื่องแมขายประมวลผล (Compute Node)
5.2.4.1. สามารถเชื่อมตอกับระบบจัดเก็บขอมูล (Storage Systems) ดวยโปรโตคอล iSCSI ได
5.2.4.2. สามารถติดตั้งระบบปฏิบตั ิการแบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Hypervisor) ยี่หอ
VMware vSphere 6.5 ได โดยใชลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู
5.3. เครื่องแมขายจัดเก็บขอมูล (Storage Node) จํานวน 5 เครื่อง ที่จัดซื้อในครั้งนี้ 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. สนับสนุนการปรับปรุง Hard Disk ไดในขณะระบบกําลังทํางาน
(Hot Plug หรือ Hot Swap)
5.3.2. การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร (Network Interface)
5.3.2.1. มี Network Interface แบบ Ethernet สามารถใชงานที่ความเร็ว 1 Gbps หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 2 ports
5.3.2.2. มี Network Interface แบบ Ethernet สามารถใชงานที่ความเร็ว 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. สามารถใชงานกับกระแสไฟฟาที่ 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. เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 Series
และ ISO 14001 โดยแสดงเอกสารจากผูที่ใหการรับรองเพื่อใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
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. ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของอุปกรณรวมทั้งการติดตั้งตามสัญญาเปน
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับพัสดุ
5.6.2. ผูขายตองจัดหาบริการซอมแซมอุปกรณที่ชํารุดเสียหายทุกชิ้นสวนแบบ On-site Service จาก
บริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม เปน
ระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับพัสดุ (ผูขายตองสงหนังสือรับรองบริการซอมแซม
อุปกรณที่ชํารุดเสียหายใหกับมหาวิทยาลัย)
6. รายละเอียดการติดตั้ง
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure จํานวน 1 ชุด ผูขายตองดําเนินการติดตั้ง
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
6.1. ผูขายตองแจงแผนการติดตั้งและรายละเอียดตางๆ ใหกับทางมหาวิทยาลัยพิจารณากอนการเขา
ปฏิบัติงาน
6.2. ผูขายตองเสนอแผนการติดตั้งพรอมรายชื่อผูประสานงานและทีมงาน โดยสงสําเนาบัตรประชาชนทุกคนที่
เขาปฏิบัติงาน
6.3. ผูขายตองสงมอบระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure ณ หองศูนยกลางเครือขาย
(Network Center) อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ ชั้น 2
6.4. ผูขายตองทําการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure เขากับอุปกรณ Data
Center Switch ที่มหาวิทยาลัยใชงานอยูในปจจุบัน ดวยการเชื่อมตอแบบ Virtual PortChannel (vPC)
6.5. ผูขายตองดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการแบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Hypervisor) ยี่หอ VMware
vSphere 6.5 โดยใชลิขสิทธิของมหาวิทยาลัยที่มีอยู บนระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure
ที่จัดซื้อในครั้งนี้
6.6. ผูขายตองดําเนินการยายเครื่องคอมพิวเตอรเสมือน (Virtual Machine : VM) ที่ตองเขามาใชงานอยูใน
ระบบคอมพิวเตอร Hyper Converged Infrastructure ที่จัดซื้อในครั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.7. ผูขายตองดําเนินการสํารองและรับสงขอมูล (SnapMirror Replication) ไปยังระบบจัดเก็บขอมูล
(Storage System) ของมหาวิทยาลัยที่ใชงานอยูในปจจุบันแบบ Asynchronous
6.8. ผูขายตองจัดเตรียมอุปกรณประกอบที่ตองใชในการติดตั้งทั้งหมด เมื่อดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จ
มหาวิทยาลัยตองสามารถใชงานระบบไดทันที
7. การยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
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7.1. ผูเสนอราคาตองทําการจัดทําเอกสารเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย เชน Datasheet หรือเอกสารที่พิมพ
จาก Web Site ของผลิตภัณฑที่เสนอราคา หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นขอมูลที่ชัดเจนสําหรับ
ประกอบการพิจารณา
7.2. ผูเสนอราคาตองทําการเปรียบเทียบรายการที่เสนอทุกขอกําหนด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดย
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยทุกขอ ถือเปนเกณฑขั้นต่ําสุดที่ผูเสนอราคาตองปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยถือเปน
สาระสําคัญในการพิจารณา
ตารางที่ 1 ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

1. สามารถติดตั้งไดในตู Rack ขนาด 19 นิ้ว
2. สามารถสงผานขอมูลที่ความเร็ว 1 Mpps ได

ขอเสนอของบริษัท หนาที่อางอิง
ยี่หอ : สินคา
รุน : ทดสอบ
ตรงตามขอกําหนด หนาที่ 7 จาก 99
ตรงตามขอกําหนด หนาที่ 8 จาก 99

7.3. ในกรณีที่อางอิงตาม Datasheet หรือเอกสารที่พิมพจาก Web Site ของผลิตภัณฑที่เสนอราคา หรือเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ผูเสนอราคาตองนําขอมูลลาสุด (Update) โดยรายละเอียดที่แสดงตองมี ที่มาจากเจาของผลิตภัณฑ
(สํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทย) และตองแสดงรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา การ
เสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑตองทําการอางอิง และตองระบุหัวขอพรอมขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงใน
เอกสารตางๆ ที่นํามาแสดงใหเห็นอยางชัดเจน โดยตองระบุขอกําหนดใหครบถวน
7.4. การรับรองคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่เสนอขาย เพื่อ
ประกอบการพิ จารณาหรื อการตรวจรั บ ต องรั บรองโดยสํ านั กงานใหญ หรื อสํ านั กงานประจํ าประเทศไทยของ
บริษัทผูผลิตภัณฑเทานั้น
7.5. การเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑตางๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารายละเอียดตางๆ ที่เปนขอมูลปจจุบัน ณ
วันที่เสนอราคา
8. การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบที่นําเสนอ
ผู ขายต องดํ าเนิ นการทดสอบการทํ างานของระบบคอมพิว เตอร Hyper Converged Infrastructure ตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. เกณฑการพิจารณา โดยใชเกณฑราคา
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
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ผูเสนอราคาตองรับประกันสินคาและบริการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิค เปนระยะเวลา 3 ป นับถัดจากวันที่
มหาวิทยาลัยไดรับมอบครุภัณฑ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ระยะเวลาสงมอบ
ผูขายตองสงมอบงานภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
12. วงเงินในการจัดหา
8,900,000 บาท (แปดลานเกาแสนบาทถวน-)
................................................................................
การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598
3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th

