ผนวก 1
รายการคอมพิวเตอรที่ซื้อขาย
ที่

เลขที่
รายละเอียด
รุน

ชื่อรายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร Database Server

จํานวน

ราคาตอ รวม หมาย
หนวย เงิน เหตุ

1 เครื่อง

ผนวก 2
รายการคุณลักษณะเฉพาะ
1. หนวยประมวลผลกลาง (Processor)
1.1 สามารถประมวลผลแบบ 64-bit ได
1.2 มีความเร็วไมต่ํากวา 2.4 GHz ตอหนวย
1.3 หนวยประมวลผลกลางมีจํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
1.4 สนับสนุนการทํางานดวยเทคโนโลยีแบบ 10 Core หรือเทคโนโลยีที่ดีกวา
1.5 มีหนวยความจําแบบ Cache ขนาดรวมไมนอยกวา 13 MB
1.6 เทคโนโลยีในการประมวลผลเปนแบบ Ultra Path Interconnect
โดยมีความเร็วไมต่ํากวา 2x10.4 GT/s
2. หนวยความจําหลัก (Main Memory)
2.1 เปนแบบ Registered ECC DDR4 DIMMS (RDIMMS) หรือดีกวา
2.2 มีขนาดไมนอยกวา 64 GB
2.3 มีสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2400 MHz
3. หนวยความจําสํารอง
3.1 เปน Internal Hard Disk แบบ SSD จํานวน 3 ลูก
3.2 มีความเร็วในการรับสงขอมูลไมต่ํากวา 6G
3.3 ติดตั้งมาพรอมกับเครื่องมีขนาดความจุตอลูกไมนอยกวา 800 GB
3.4 สนับสนุนการปรับปรุง Hard Disk ไดในขณะระบบกําลังทํางาน (Hot Plug หรือ Hot Swap)
4. แผงวงจรหลัก (Main Board)
4.1 มีสล็อตสําหรับติดตั้งหนวยความจําหลักจํานวนไมนอยกวา 24 DIMMs
4.2 สามารถจัดการหนวยความจําสํารอง (Internal Hard Disk) ใหทํางานดวยเทคโนโลยี RAID-0
และ RAID-1 ได
5. การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร (Network Interface)
5.1 สามารถใชงานดวยเทคโนโลยี 10 Gigabit Ethernet ได
5.2 สามารถสราง Virtual Interface Card (VIC) ในแบบ Ethernet จํานวนไมนอยกวา 128 NICs ได

6. การเชื่อมตอกับอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage Systems)
6.1 สามารถสราง Virtual Interface Card (VIC) ในแบบ iSCSI ทํางานที่ความเร็ว 10 Gbps.
จํานวนไมนอยกวา 64 NICs ได
6.2 สามารถสราง Virtual Interface Card (VIC) ในแบบ Host Bus Adapter
(Fiber Channel) จํานวนไมนอยกวา 64 HBAs ได
6.3 สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage Systems) ดวยโปรโตคอล iSCSI
เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับเริ่มการทํางานของระบบได (Boot from iSCSI)
7. การจายพลังงาน (Power Supply)
7.1 สามารถใชงานกับกระแสไฟฟาที่ 200-240 VAC ได
7.2 สามารถจายกระแสไฟฟาไดสูงสุดที่ 770 W
7.3 มีจํานวนไมนอยกวา 2 หนวย สามารถทํางานแบบ Redundant ได
7.4 สนับสนุนการปรับปรุงในขณะระบบกําลังทํางาน (Hot Plug หรือ Hot Swap)
8. เงื่อนไขทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร
8.1 ตัวเครื่องคอมพิวเตอรเปนแบบ Rack Server ขนาดไมเกิน 1 U
8.2 สามารถจั ด การ Configuration และ Set up เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร Database Server ด ว ยระบบ
บริหารจัดการเดิมที่มหาวิทยาลัยใชงานอยูไ ด (Unified Computing System Manager)
8.3 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 Series
และ ISO 14001 โดยแสดงเอกสารจากผูที่ใหการรับรองเพื่อใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
8.4 ผานการรับรองมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของ UL หรือ EN
8.5 ผานการรับรองมาตรฐานการแผกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาของ FCC หรือ EN
9. การรับประกันอุปกรณ (Hardware)
9.1 ผูขายตองรับประกันความชํารุ ดบกพร องหรือขัดข องของอุป กรณรวมทั้งการติดตั้งตามสั ญญาเป น
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับพัสดุ
9.2 ผูขายตองจัดหาบริการซอมแซมอุปกรณที่ชํารุดเสียหายทุกชิ้นสวนแบบ On-site Service จากบริษัท
เจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม เปนระยะเวลา 3 ป
นับแตวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับพัสดุ (ผูขายตองสงหนังสือรับรองบริการซอมแซมอุปกรณที่ชํารุด
เสียหายใหกับมหาวิทยาลัย)
10. เปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับอุปกรณ Fabric Interconnect ที่มหาวิทยาลัยใชงานอยูใน
ปจจุบัน เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางสมบูรณกับอุปกรณเดิมของมหาวิทยาลัย
11. มี Agent ของโปรแกรมสํารองและกูคืนขอมูล (Backup Exec) สําหรับทําการสํารองและกูคืนขอมูล
Microsoft SQL Server จํานวน 1 ชุด โดยรับประกันการติดตั้งตามสัญญาเปนระยะเวลา 1 ป
นับแตวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับพัสดุดังตอไปนี้

ผนวก 3
รายละเอียดการทดสอบการใชงานของคอมพิวเตอร
การทดสอบเพื่อการตรวจรับผูขายตองดําเนินการทดสอบโดยเสนอเอกสาร Test Plan Document ที่
มีรายละเอียดของ Acceptance and Performance Test ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาประกอบการตรวจรับ
ผนวก 4
การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร
หนวยประมวลผลกลาง (Processor)
หนวยความจําหลัก (Main Memory)
แผงวงจรหลัก (Main Board)

1
0.5
1

ผนวก 5
การอบรมวิชาการคอมพิวเตอร
---------------------------------------------------------ผนวก 6
รายการเอกสารคูมือการใชคอมพิวเตอร
ผูขายตองสงมอบคูมือการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร Database Server ที่จัดซื้อในครั้งนี้ในรูปแบบ
ของเอกสารหรือ CD-ROM หรือ DVD-ROM
ผนวก 7
การติดตั้ง
1. ผูขายตองสงมอบพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร Database Server ณ หองศูนยกลางเครือขายหลัก
อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
2. ผูขายตองดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server โดยใชลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบน
เครื่องคอมพิวเตอร Database Server ที่จัดซื้อในครั้งนี้
3. ผูขายตองดําเนินการติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server โดยใชลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบน
เครื่องคอมพิวเตอร Database Server ที่จัดซื้อในครั้งนี้
4. ผูขายตองดําเนินการติดตั้ง Agent ของโปรแกรมสํารองและกูคืนขอมูล (Backup Exec) สําหรับทําการ
สํารองและกูคืนขอมูล Microsoft SQL Server บนเครื่องคอมพิวเตอร Database Server

ผนวก 8
คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองมีผลงานที่แลวเสร็จยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา ในการขายและ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรระดับแมขาย (Server) มูลคาตอหนึ่งโครงการไมต่ํากวา 300,000 บาท โดยเปนผลงานที่ทํา
ใหกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรือองคกรระหวางประเทศ หรือองคกรอิสระ หรือหนวยงาน
พิเศษ
1.1. กรณีที่เปนผลงานในหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรระหวางประเทศ หรือองคกร
อิสระ หรือหนวยงานพิเศษ ผูเสนอราคาตองแสดงหนังสือรับรองผลงานและสําเนาคูสัญญาที่มีรายละเอีย ด
มูลคาของผลิตภัณฑที่เสนอขาย โดยผูเสนอราคาตองลงนามกํากับและประทับตราเปนสําคัญดวย
1.2. กรณีที่เปนผลงานในภาคเอกชน ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารเพื่อใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1.2.1. หนังสือรับรองผลงานซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัท ที่มี
รายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑที่เสนอขาย
1.2.2. สําเนาคูสัญญาที่มีรายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑที่เสนอขาย
2. ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย (Reseller) หรือผูจําหนาย/ขาย (Distributor) ผลิตภัณฑที่
เสนอราคาในครั้งนี้อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1. กรณีที่เปนตัวแทนจําหนาย (Reseller) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งเปนตัวแทน
จําหนายจากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนทางดาน
เทคนิคและรับรองผลิตภัณฑที่เสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานที่อื่นมากอน สามารถตรวจสอบการ
รับประกันได โดยตองแสดงเอกสารฉบับจริงเพื่อใหทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
2.2. กรณี ที่ เ ป น ผู จํ า หน า ย/ขาย (Distributor) ผู เ สนอราคาต อ งมี ห นั ง สื อ ยื น ยั น การแต ง ตั้ ง เป น ผู
จําหนาย/ขาย จากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุน
ทางด า นเทคนิ คและรั บ รองผลิ ตภั ณฑ ที่เ สนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานที่อื่น มากอน สามารถ
ตรวจสอบการรับประกันได โดยตองแสดงเอกสารฉบับจริงเพื่อใหทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ผนวก 9
ระยะเวลาในการสงมอบงาน
ผูขายตองสงมอบงานภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
ผนวก 10
เงื่อนไขในการยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ผูเสนอราคาตองทําการจัดทําเอกสารเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย เชน Datasheet หรือเอกสารที่พิมพ
จาก Web Site ของผลิตภัณฑที่เสนอราคา หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นขอมูลที่ชัดเจน
สําหรับประกอบการพิจารณา

2. ผูเสนอราคาตองทําการเปรียบเทียบรายการที่เสนอทุกขอกําหนด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดย
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยทุกขอ ถือเปนเกณฑขั้นต่ําสุดที่ผูเสนอราคาตองปฏิบัติ และ
มหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา
ตารางที่ 1 ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอของบริษัท หนาที่อางอิง
ยี่หอ : สินคา
รุน : ทดสอบ
1. สามารถติดตั้งไดในตู Rack ขนาด 19 นิ้ว
ตรงตามขอกําหนด หนาที่ 7 จาก 99
2. สามารถสงผานขอมูลที่ความเร็ว 1 Mpps ได ดีกวาขอกําหนด
หนาที่ 8 จาก 99
3. ในกรณีที่อางอิงตาม Datasheet หรือเอกสารที่พิมพจาก Web Site ของผลิตภัณฑที่เสนอราคา หรือ
เอกสารประกอบอื่นๆ ผูเสนอราคาตองนําขอมูลลาสุด (Update) โดยรายละเอียดที่แสดงตองมีที่มา
จากเจาของผลิตภัณฑ (สํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทย) และตองแสดงรายละเอียด
ใหชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา การเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑตองทําการอางอิง และตอง
ระบุหัวขอพรอมขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความลงในเอกสารตางๆ ที่นํามาแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจน โดยตองระบุขอกําหนดใหครบถวน
4. การรับรองคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่เสนอขาย
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือการตรวจรับ ตองรับรองโดยสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจํา
ประเทศไทยของบริษัทผูผลิตภัณฑเทานั้น
5. การเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑตางๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารายละเอียดตางๆ ที่เปนขอมูล
ปจจุบัน ณ วันที่เสนอราคา
การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่
กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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

