ประกาศสานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก และ
อุปกรณ์สาหรับปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 014/2560 ครั้งที่ 2
-----------------------

ด้วยสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะ
ขออนุมัติ ดำเนินโครงกำรจัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร ดังรำยกำรต่อไปนี้
1. External Storage (อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบภำยนอก) จ ำนวน

1 ชุ ด เพื่ อ ใช้

สำหรับสำรองข้อมูลของฝ่ำยพัฒนำระบบ
2. Storage และ หน่ ว ยควำมจ ำหลั ก (RAM) อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งแม่ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
(รำยละเอียดตำม TOR แนบ)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงหรือ บริกำรพัสดุดังกล่ำว ตำมกฎหมำยไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
และไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยประกอบธุรกิจขำยสินค้ำและบริกำรที่สำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องกำรจะซือ้ ดำเนินธุรกิจมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ณ
วันที่ยื่นซอง
3. ไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือแจ้งเวียนทิง้ งำนของทำงรำชกำร ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือควำม
คุ้มครอง ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่ง
ให้สละสิทธิ์ ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอรำคำรำยอื่ น ที่ เ ข้ ำ เ สนอรำคำให้ แ ก่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ณ วันประกำศจัดซือ้ หรือเป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรคัดเลือกใน ครั้งนี้
5. เป็นผู้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำ และแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคล
หรือนิตบิ ุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 ดังนี้

5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุ ค คลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐ
ก ำหนดยื่ น ข้ อ เสนอ ในวั น ที่ 18 กรกฎำคม 2560 เวลำ 9.00-11.00 น.
ณ สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และไม่รับยื่นข้อเสนอทำงไปรษณีย์
กำหนดเปิดข้อเสนอ ในวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 เวลำ 13.30 น. ห้องประชุม
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ผู้ ส น ใ จ ติ ด ต่ อ ข อ รั บ เ อ ก ส ำ ร ไ ด้ ที่ ส ำ นั ก บ ริ ก ำ ร เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ
มหำวิท ยำลั ย เชีย งใหม่ ตั้งแต่บัด นี้เ ป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 กรกฎำคม 2560 หรือสอบถำมทำง
โทรศัพท์ หมำยเลข 053-943807
ประกำศ ณ วันที่ ..12 กรกฎำคม 2560

(ลงนำม) รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต)
รักษำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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เอกสารเชิญชวนจัดซื้อ เลขที่ 014/2560
จัดซื้ออุปกรณ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามประกาศ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-----------------------

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตำมรำยกำร ดังนี้
1. External Storage (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับ
สำรองข้อมูลของฝ่ำยพัฒนำระบบ
2. Storage และ หน่ ว ยควำมจ ำหลั ก (RAM) อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งแม่ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
ซึ่งพัสดุที่จะซือ้ นีต้ ้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพ
ทีจ่ ะใช้งำนได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกฉบับนี้ โดย
มีขอ้ แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารเชิญชวนจัดซื้อ
1.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
1.2 แบบใบยื่นเสนอรำคำ
1.3 แบบสัญญำซือ้ ขำย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันสัญญำ
(2) หลักประกันกำรรับเงินค่ำพัสดุล่วงหน้ำ
1.5 บทนิยำม
(1) ผูเ้ สนอรำคำที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
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2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็นผู้มอี ำชีพขำยพัสดุดังกล่ำว
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วัน
ประกำศเชิญชวนจัดซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มคี ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้เ สนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเ บื้องต้นในกำรซื้อของสำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ
3 หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุน้ ส่วนผู้จัดกำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม
และบัญชีผถู้ ือหุน้ รำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
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(3) ในกรณี ผู้ เ สนอรำคำเป็ น ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำร่ ว มกั น ในฐำนะเป็ น
ผู้ร่ว มค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสั ญ ญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่
ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดิน ทำง หรือผู้ร่วมค้ำ
ฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(5) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิ ดอำกรแสตมป์ ต ำมกฎหมำยในกรณีที่ ผู้ เ สนอ
รำคำมอบอำนำจให้ผู้อ่นื ทำแทน สำเนำบัตรผู้มำยื่นเสนอรำคำ
(6) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
(2) แบบใบยื่นเสนอรำคำ
(3) เอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6 (2)
4 การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวนจัดซื้อโดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้
ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมี
กำรขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดย
เสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง
ค่ ำ จดทะเบี ย นและค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆ ทั้ ง ปวง จนกระทั่ ง ส่ ง มอบพั ส ดุ ใ ห้ ณ ส ำนั ก บริ ก ำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบยื่น
เสนอรำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้ และจะถอนกำร
เสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำซือ้ ขำย
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4.4 ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งส่ ง แค็ ต ตำล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรำยกำรรำยละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพำะไปพร้อมเอกสำรส่วนที่ 2 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ส ำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จะยึดไว้เป็นหลักฐำน
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำ
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรมีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก
ผูเ้ สนอรำคำต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน…-… วัน
4.5 ก่อนยื่นซองใบเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรเชิญชวนจัดซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอ
รำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำรเชิญชวนจัดซือ้
4.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่ำหน้ำซองถึง
ประธำนคณะกรรมกำรเปิดซองตำมโครงกำร โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
เชิญชวนจัดซื้อ เลขที่ 014/2560”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานการเงินการคลังและพัสดุ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซองจัดซื้อแล้วจะไม่รับ เอกสำรเพิ่มเติ ม โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรเปิดซองจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอรำคำแต่ละรำยว่ำเป็นผู้เสนอรำคำ
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ 1.5 (1) ณ วันประกำศเชิญชวนจัดซื้อหรือไม่
และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มสี ิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอ
รำคำว่ำมีผู้เสนอรำคำ กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.5 (2)
และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอ
รำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชีย งใหม่จ ะ
พิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำดังกล่ำวเป็นผูท้ ิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินจิ ฉัยได้วำ่ ผูเ้ สนอรำคำ
รำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
กำรกระทำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอ
รำคำที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศเชิญชวนจัดซื้อ หรือเป็นผู้เสนอ
รำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อ
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หัวหน้ำส่วนงำนภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซอง กำรวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้ำส่วนงำน ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิดซองจะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คั ดเลือกดั งกล่ำวข้ำงต้น ณ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19.
กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรคที่ห้ำ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิด
ซองใบเสนอรำคำ เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ทำง
รำชกำรอย่ำงยิ่งและในกรณีที่คณะกรรมกำรฯ เห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำกำร
ยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ ว จะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง คณะ
กรรมกำรฯ มีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้

5 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในกำรเสนอรำคำครั้งนี้ สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจะพิจำรณำตัดสิน
ด้วยรำคำรวม
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำร
เสนอรำคำไม่ถู ก ต้อ งหรื อไม่ ค รบถ้ ว นตำมข้อ 3 หรือยื่นซองเสนอรำคำไม่ถู ก ต้อ งตำมข้ อ 4 แล้ว
คณะกรรมกำรเปิดซองจะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดหรือหลง
ผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรเชิญชวนเสนอรำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ
ทั้งนีเ้ ฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ตอ่ สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เท่ำนั้น
5.3 สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำรำคำของผู้เ สนอ
รำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1.) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสำรเชิญชวนจัดซื้อ
หรือในหลักฐำนกำรับเอกสำรเชิญชวนจัดซือ้
(2.) ไม่ก รอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดำ หรือลงลำยมือชื่อผู้เ สนอ
รำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3.) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรเชิญชวน
จัดซื้อ ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
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(4.) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำ
มิได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
5.4 ในกำรตัด สินกำรจัดซื้อหรือในกำรท ำสัญ ญำ คณะกรรมกำรเปิดซองหรื อ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีสทิ ธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักฯ มีสทิ ธิจะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำว
ไม่มคี วำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือ
รำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือ
เฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรจัดซื้อโดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจำรณำ ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักฯ เป็นเด็ดขำด
ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักฯ จะพิจำรณำยกเลิกกำรจัดซื้อและลงโทษ
ผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือ ไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้
ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่นกำรเสนอเอกสำรอั นเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ
หรือนิตบิ ุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
5.6 หำกปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองเสนอรำคำว่ำ ผูเ้ สนอรำคำที่มี
สิทธิได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศเชิญชวนจัดซื้อ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5 สำนักฯ มีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศรำยชื่อตำมข้อ 4.6 และสำนักฯ จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอ
รำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกคณะกรรมกำรเปิดซองพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซอง
ใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง คณะกรรมกำรฯ มีอำนำจ
ยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำว

6 การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรซื้อสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน 5 วันทำกำร
ของทำงรำชกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักฯ จะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรทำ
สัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
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6.2 ในกรณีผู้ชนะกำรจัดซื้อไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน 5 วันทำ
กำรของทำงรำชกำร หรือสำนักฯ เห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ 6.1 ผู้ชนะกำร
จัดซื้อจะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักฯ ภำยใน 7 วัน นับถัดจำก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 0.05 ของรำคำสิ่งของที่
จัดซื้อได้ให้สำนักฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญ ญำหรือ
ก่อนหน้ำนัน้ ไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
(3) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(4) หนังสือค้ำประกั นของบริษัท เงิ นทุนที่ไ ด้ รับ อนุ ญ ำตให้ป ระกอบกิ จ กำร
เงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ
1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำก
ข้อผูกพันตำมสัญญำซือ้ ขำยแล้ว

7 อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับให้เป็นไปตำมข้อกำหนดใน TOR
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8 การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรจัดซื้อ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำย ตำมแบบดังระบุ
ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
1 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม ภำยใน 3
วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง

9 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่ำพั ส ดุ ส ำหรับ กำรซื้อครั้งนี้ไ ด้มำจำกเงินงบประมำณ เงินรายได้ข อง
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี 2560
9.2 สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำมกำรจัดซือ้ ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
และของนัน้ ต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนดผู้มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่ งหรื อน ำสิ่ งของที่ซื้ อขำยดั งกล่ำ วเข้ ำ มำจำกต่ ำ งประเทศต่ อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวีภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่งหรือซื้อขำยของ
จำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อื่นได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิท ธิ
เช่ น เดี ย วกั บ เรื อ ไทยจำกต่ ำ งประเทศมำยั ง ประเทศไทย เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ ำตจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี
9.3 ผู้เ สนอรำคำซึ่งสำนัก บริก ำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้คัดเลือกแล้วไม่ไ ปท ำ
สัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 สำนักฯ อำจพิจำรณำเรียกร้อง
ให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น(ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
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9.4 สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
12 กรกฎำคม 2560
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ประกาศสานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกวดราคาเลขที่ 014 /2560
เรื่อง กาหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก และ
อุปกรณ์สาหรับปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
…………………………………………..
1. ความเป็นมา
ด้วยสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล และ อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงเครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งนี้เพื่อใช้
ส ำรองข้อ มูล ในกำรพั ฒนำระบบของฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ที่นับ วันจำเป็นต้องใช้ เนื่องจำก
สำนักฯ เป็นฝ่ำยที่ตอ้ งพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ ให้กับทั้งของมหำวิทยำลัย และ บริกำรชุมชนจำก
สถำบันภำยนอกมหำวิทยำลัย ดังนั้นเพื่อให้งำนพัฒนำระบบ มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ และเป็นศูนย์
ข้อมูลและสำรสนเทศ ที่มคี วำมปลอดภัยจึงจำเป็นต้องจัดหำอุปกรณ์ดังกล่ำวมำใช้งำน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรจัดเก็บข้อมูลของฝ่ำยพัฒนำระบบและให้หน่วยงำนมีควำมมั่นใจใน
กำรเก็บรักษำข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลของสำนักฯมีประสิทธิภำพที่ดี อีกทั้งยังสำมำรถสำรองและกู้ข้อมูลได้
อย่ำงรวดเร็ว
3. การพิจารณาทางเทคนิค (คุณสมบัติและข้อกาหนดทางเทคนิค)
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดภายนอก NAS (Network Attached Storage) จานวน 1 ชุด
1.
2.
3.
4.

มีหน่วยประมวลผลแบบ Dual-core Intel® Core™ i3-4150 3.5 GHz Processor
มีหน่วยควำมจำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8GB DDR3 และสำมำรถเพิ่มได้สูงสุดถึง 32GB (8GB x 4)
มี Flash Memory ไม่น้อยกว่ำ 512MB
รองรับ Hard disk แบบ SATA II/III ขนำด 3.5", 2.5” หรือ SSD ได้จำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วย
และรองรับควำมจุสูงสุดได้ 96TB
5. ช่องบรรจุ Disk (Bay) แบบ Hot-swappable และสำมำรถล็อกได้
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6. ติดตั้ง Hard Disk สำหรับ NAS โดยเฉพำะ ขนำด 4TB ชนิด SATA 6Gb/s ควำมเร็วรอบไม่น้อย
กว่ำ 7,200 rpm จำนวน 12 หน่วย
7. รองรับกำรบริหำรจัดกำรหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Single Disk, JBOD, RAID 0, 1 ,5, 6, 10 ได้
8. มี USB 2.0 จำนวน 4 ports และ USB 3.0 จำนวน 4 ports
9. มีช่องสำหรับติดตั้ง SSD แบบ mSATA ภำยในเครื่องจำนวน 2 ช่องสำหรับกำรอ่ำน Caching
10. มี Gigabit Ethernet จำนวน 4 ports สำมำรถเพิ่มได้สูงสุดถึง 8 x 1 Gb LAN หรือ 4 x 10 Gb + 4
x 1 Gb
11. มีแหล่งจ่ำยพลั งงำนเป็นแบบ Internal Power Supply ขนำดไม่น้อยกว่ำ 500W ท ำงำนแบบ
Redundant
12. สนับสนุนโปรโตคอล (Protocols) CIFS/ SMB, AFP, NFS(v3), FTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH,
iSCSI, SNMP, SMTP และ SMSC ได้
13. รองรับระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Linux และ UNIX
14. มีควำมสำมำรถในกำรทำ RAID Level Migration และขยำย RAID Capacity ได้แบบ Online
15. รองรับ VMware vSphere (ESX/ ESXi), Citrix XenServer, Hyper-V
16. รองรับ กำรบริหำรจัด กำรด้ำนพลังงำน เช่น Scheduled Power on/ off, Automatic Power on
after Power Recovery และ Internal HDD Standby Mode
17. ร อ ง รั บ Third Party Backup Software เ ช่ น Acronis True Image, CA BrightStor ARCserve
Backup, EMC Retrospect, Symantec Backup Exec
18. ติดตัง้ ใน Rack Mount ได้
19. เพื่อเป็นกำรรับประกัน กำรบริกำรหลังกำรขำย ผู้เสนอรำคำต้องเป็นตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ชนิ ด NAS โดยมี ห นั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง จำกเจ้ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สำขำของเจ้ ำ ของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย สำหรับกำรเสนอรำคำครั้งนีโ้ ดยเฉพำะ
ข้อกาหนดและคุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1. หน่วยควำมจำ (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จำนวน 6 หน่วย
1.1. ต้องสำมำรถติดตั้งและใช้งำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยชนิด IBM Blade รุ่น HS22 ของ
ทำงสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้
1.2. ต้องเป็นหน่วยควำมจำ (RAM) ชนิด ECC DDR3 ที่มคี วำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 1333MHz หรือดีกว่ำ
ขนำดหน่วยควำมจำไม่น้อยกว่ำ 8GB
1.3. ผูเ้ สนอรำคำ ต้องติดตั้งและทดสอบกำรทำงำนของหน่วยควำมจำให้สำมำรถทำงำนได้
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1.4. ผูเ้ สนอรำคำจะต้อง จัดหำและติดตั้ง หน่วยประมวลผลกลำงตัวที่สอง (CPU) ของ IBM Blade
รุ่น HS22 มำเพิ่ม เพื่อให้สำมำรถติดตั้ง RAM จำนวน 6 หน่วยนี้ได้
1.5. ผูเ้ สนอรำคำ ต้องรับรองว่ำสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดีและพร้อมให้บริกำรหลังกำร
ขำยและรับรองว่ำเป็นสินค้ำใหม่ที่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน สำหรับกำรเสนอรำคำครั้งนี้โดยเฉพำะ
2. หน่วยจัดเก็บข้อมูลส่วนกลำง สำหรับ SAN Storage IBM Storewize V3700 ขนำด 200GB จำนวน
2 หน่วย
2.1. เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SSD (Solid State Drive) ขนำด 2.5 นิว้
2.2. มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 200GB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือภำยในเครือข่ำยผลิตภัณฑ์
เดียวกันกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External Storage) IBM Storewize V3700
2.3. ต้องสำมำรถใช้งำนกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External Storage) ซึ่งสำมำรถ
ทำงำนในระบบ SAN (Storage Area Network) ชนิด IBM Storewize V3700 ของทำงสำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้
2.4. ผูเ้ สนอรำคำต้องติดตั้งและทำกำรย้ำยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลเดิมเพื่อให้เข้ำกับหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลใหม่นีไ้ ด้ รวมทั้งทำกำรทดสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์ให้สำมำรถทำงำนได้
2.5. ผูเ้ สนอรำคำจะต้องติดตั้งระบบ Easy Tier เข้ำกับหน่วยจัดเก็บข้อมูลใหม่นี้
2.6. ผูเ้ สนอรำคำต้องทำหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ว่ำสำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงดีและพร้อม
ให้บริกำรหลังกำรขำย และรับรองว่ำเป็นสินค้ำใหม่ที่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน สำหรับกำรเสนอ
รำคำครั้งนี้โดยเฉพำะ
3. หน่วยจัดเก็บข้อมูลส่วนกลำง สำหรับ SAN Storage IBM Storewize V3700 ขนำด 1.2TB จำนวน 6
หน่วย
3.1. เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS (Serial Attached SCSI) ขนำด 2.5 นิว้
3.2. มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1.2TB ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 10,000 rpm ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
เดียวกันหรือภำยในเครือข่ำยผลิตภัณฑ์เดียวกันกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก
(External Storage) IBM Storewize V3700
3.3. ต้องสำมำรถใช้งำนกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External Storage) ซึ่งสำมำรถ
ทำงำนในระบบ SAN (Storage Area Network) ชนิด IBM Storewize V3700 ของทำงสำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้
3.4. ผูเ้ สนอรำคำต้องติดตั้งและทำกำรย้ำยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลเดิมเพื่อให้เข้ำกับหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลใหม่นีไ้ ด้ โดยวิศวกรเฉพำะทำง รวมทั้งทำกำรทดสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์ให้
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3.5. ผูเ้ สนอรำคำจะต้องยื่นรำยชื่อของวิศวกร ที่จะทำกำรติดตั้งย้ำยข้อมูลส่วนกลำง พร้อมแนบ
ใบรับรอง (Certificate) ที่ผ่ำนกำรอบรมกำรติดตั้งระบบงำน Server โดยเฉพำะ มำแสดง
3.6. ผูเ้ สนอจะต้องมีประสบกำรณ์เปิดดำเนินกิจกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี และมีผลงำนด้ำน
ระบบ Server โดยเฉพำะ ซึ่งมีมูลค่ำผลงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท โดยมีหนังสือรับรอง
ผลงำน หรือ คู่สัญญำ มำแสดง
3.7. ผูเ้ สนอรำคำต้องมีศูนย์บริกำรที่สำมำรถติดต่อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ได้ โดยมีรำยละเอียด
ช่องทำงกำรติดต่อ นำมำแสดงสำหรับกำรเสนอรำคำครั้งนี้
4. การรับประกัน
4.1 กำรรับประกัน ผู้ขำยจะต้องรับประกันกำรติดตั้ง ถ้ำหำกเกิดกำรขัดข้องเสียหำย ไม่ว่ำจะ
เนื่องจำกกำรติดตั้งไม่ถูกต้อง กำรเกิดปัญหำของระบบรักษำควำมปลอดภัยฯ หรือด้วยเหตุ
ประกำรใดก็ตำมจำกกำรใช้งำนปกติ เป็นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับมอบ ใน
ระยะเวลำดังกล่ำ วนี้ ผู้เสนอรำคำจะต้องทำกำรซ่อมแซม แก้ไข ตรวจสอบให้โดยไม่คิด
มูลค่ำ
5. ระยะเวลาดาเนินการ ส่งมอบงำนภำยใน 60 วัน หำกดำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำกำหนดจะถูกปรับ
เป็นรำยวัน 0.2%
6. วงเงินงบประมาณโครงการ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
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