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1. ข้อกาํหนดและความต้องการทั่วไป 
1.1. อปุกรณ์ท่ีขายต้องมีคณุสมบตัิไม่ด้อยกว่าข้อกําหนดในเอกสารฉบบันีท้กุรายการ โดยผู้ประกวด

ราคาต้องแสดงเปรียบเทียบ “ลกัษณะท่ีต้องการ” กบั “ลกัษณะท่ีเสนอ” ในมาตราวดัเดียวกนัทกุ
รายการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อนญุาตให้ผู้ประกวดราคา สามารถเสนออปุกรณ์ท่ี
ดีกวา่ข้อกําหนดท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์กบัคณะฯ ได้ 

1.2. คณะฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมทํ่าการจดัซือ้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางงบประมาณฯ 
1.3. อปุกรณ์ทัง้หมดท่ีผู้ประกวดราคาเสนอ ต้องเป็นของใหมท่ี่ไมเ่คยถกูใช้งานมาก่อน 
1.4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยพร้อมอปุกรณ์ท่ีเสนอทัง้หมดต้องเป็นรุ่นท่ียงัอยูใ่นสายการผลิต โดยมี

หนงัสือรับรองจากบริษัทเจ้าผลติภณัฑ์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย 
1.5. อปุกรณ์ทัง้หมดท่ีผู้ประกวดราคาเสนอ ต้องผลิตขึน้มาเพ่ือใช้งานกบัไฟฟ้า 220V 50Hz 1 

Phase ตามมาตรฐานของไทยได้โดยไมต้่องใช้อปุกรณ์แปลงระบบไฟฟ้า  
1.6. อุปกรณ์ท่ีผู้ประกวดราคาเสนอต้องสามารถเช่ือมต่อใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือขา่ย ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัของคณะฯ ได้เป็นอยา่งดี และตรงตามมาตรฐาน 
1.7. สําหรับขนาดหน่วยความจํา (RAM, ROM, BIOS, FLASH, FIRMWARE) นัน้ คิดท่ี  

1 KB = 1,024 ไบต์, 1 MB = 1,024 KB, 1 GB = 1,024 MB 
1.8. สําหรับความจุของจานแม่เหล็กเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ นัน้ คิดท่ี formatted-capacity โดยท่ี       

1 KB = 1,000 ไบต์, 1 MB = 1,000 KB, 1 GB = 1,000 MB 
1.9. ผู้ประกวดราคาต้องกรอกรายละเอียดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และการ

รับประกนั/การบํารุงรักษา ให้ครบถ้วน ตามภาคผนวก ก ตาราง ก1 และตาราง ก2 
1.10. ในกรณีท่ีต้องมีการเคลื่อนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปยังสถานท่ีใหม่ภายในคณะฯ ผู้

ประกวดราคาต้องเป็นผู้ เคล่ือนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดงักล่าวไปติดตัง้ยงัสถานท่ีใหม่
ภายในคณะฯ ท่ีคณะฯ เป็นผู้ กําหนดโดยคณะฯไมเ่สียคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเตมิ 

1.11. ผู้ประกวดราคาต้องจัดหาผู้ จัดการโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยเฉพาะเพ่ือดําเนินการด้าน
เอกสารและวางแผน ควบคมุและติดตามโครงการฯ พร้อมทัง้รายงานสถานะโครงการฯ ให้กับ
ทางคณะฯ รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาท่ีคณะฯกําหนด 

 
2. การบาํรุงดแูลรักษาและการรับประกัน 

2.1. ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับประกันเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ท่ีเสนอ ข้อ 
4.1. และ 4.2. ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม นบัจากวนัตรวจรับของ
คณะฯ  
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2.2. ผู้ ชนะการประกวดราคาต้องมีเจ้าหน้าท่ีประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชัว่โมง โดยเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทท่ีเป็นเจ้าของ
ผลิตภณัฑ์ กรณีเกิดปัญหากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมทัง้ ระบบปฏิบตัิการ Red Hat 
Enterprise Linux และอปุกรณ์ ท่ีผู้ประกวดราคาเสนอ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องดําเนินการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาภายในไม่เกิน 4ชัว่โมง หากพบว่าอปุกรณ์มีการเสียหายต้องนําอปุกรณ์
ใหม่มาติดตัง้ให้แล้วเสร็จภายใน 12 ชัว่โมง ทัง้นีผู้้ประกวดราคาจะต้องมีเบอร์โทรศพัท์ติดต่อ
ดว่น และมีรายช่ือผู้ ท่ีตดิตอ่ได้ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก
บริษัทเจ้าของผลติภณัฑ์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย 

2.3. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจดัเจ้าหน้าท่ี  (onsite service) ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากเจ้าของ
ผลิตภณัฑ์มาบํารุงดแูลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอปุกรณ์ ท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
เสนอ ทกุ 1 เดือน พร้อมทํารายงานการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลาการรับประกนั 

2.4. ผู้ ชนะการประกวดราคาต้องจัดเจ้าหน้าท่ี (onsite service) ท่ีมีความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในการบํารุงดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเสนอทุก 3 เดือนตลอด
ระยะเวลาการรับประกนั โดยต้องดําเนินการดงันี ้
2.4.1. ทํา Performance Checking 
2.4.2. ทํา Performance Tuning 
2.4.3. ทํารายงานสรุปผลการบํารุงรักษา พร้อมคําแนะนํา(ถ้ามี) 

2.5. ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจดัให้มีเจ้าหน้าท่ี (onsite service) ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก
เจ้าของผลติภณัฑ์ มา     บํารุงดแูลรักษาระบบปฏิบตักิาร Red Hat Enterprise Linux ทกุ 1 
เดือนตลอดระยะเวลาการรับประกนั 

2.6. ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องมีการรับประกนั การอพัเกรดเวอร์ชัน่ของ ระบบปฎิบตักิาร Red 
Hat Enterprise Linux ตลอดระยะเวลาการรับประกนั 
 

3. การส่งมอบและการตรวจรับ 
3.1. กําหนดระยะเวลาการสง่มอบ 45 วนั 

3.2. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ตดิตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยและอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีเสนอใน
ข้อ 4.1.และ 4.2. ตามตําแหน่งท่ีคณะฯ กําหนดให้ 

3.3. ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเสนอและทําการติดตัง้ ระบบ ปฏิบตัิการ Red Hat Enterprise 
Linux  ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องสามารถใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในข้อ 4.1ท่ีเสนอได้ ตาม
ความต้องการของคณะฯ โดยไมมี่คา่ใช่จ่ายใดๆเพิ่มเตมิ 
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3.4. ผู้ ชนะการประกวดราคาต้องเสนอคอร์สอบรมการติดตัง้  ใช้งานและดูแลขัน้สูงของ
ระบบปฏิบตัิการท่ีเสนอ ในข้อ 3.2.  จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยคณะฯไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเตมิ 

3.5. ผู้ประกวดราคาต้องเสนอตู้  RACK ท่ีเหมาะสมและเป็นย่ีห้อเดียวกนักบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ขา่ยท่ีผู้ประกวดเสนอ พร้อมทัง้ทําการตดิตัง้ในสถานท่ีท่ีคณะฯ กําหนดให้เรียบร้อย 

3.6. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้จดัทําป้ายแสดงรายละเอียดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอปุกรณ์ท่ีเสนอ (ต้องใช้วสัดท่ีุคงทนถาวร) ประกอบไปด้วย 
3.6.1. หมายเลขประจําครุภณัฑ์ (เลขครุภณัฑ์และเลขประจําเคร่ือง) 
3.6.2. หมายเลข SAP 
3.6.3. ช่ือหน่วยงาน 
3.6.4. วนัท่ีตรวจรับ 
3.6.5. วนัท่ีสิน้สดุการรับประกนั 
3.6.6. หมายเลขโทรศพัท์ผู้ให้บริการ 

3.7. ผู้ประกวดราคาต้องจัดทําฐานข้อมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเสนอ ลงบน
โปรแกรม Microsoft Office Excel โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
3.7.1. หมายเลขครุภณัฑ์ 
3.7.2. Serial number ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยพร้อมอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีเสนอ 
3.7.3. ย่ีห้อ / รุ่น ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยพร้อมอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีเสนอ 
3.7.4. ประเภทของหน่วยประมวลผล 
3.7.5. ความเร็วของหน่วยประมวลผล 
3.7.6. ขนาดของหน่วยความจํา 
3.7.7. ชนิด / ขนาด ของหนว่ยจดัเก็บข้อมลู 
3.7.8. วนัท่ีสิน้สดุการรับประกนั 

3.8. ผู้ประกวดราคาต้องทํากระบวนการ Stress test เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่า่ยและอปุกรณ์ท่ีเสนอพร้อมทัง้ทํารายงานสรุปผล 

 
4. รูปแบบคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย จาํนวน 1 ระบบ 

4.1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย ทาํหน้าที่เป็น Application Server จาํนวน 6 เคร่ือง  
4.1.1. เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือทํางานเป็นเคร่ืองแม่ข่าย Server 

โดยเฉพาะ 
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4.1.2. มีหน่วยความจําแบบ Flash BIOS ซึง่บรรจ ุBIOS ท่ีมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย และ
เป็นย่ีห้อเดียวกนักบัตวัเคร่ือง 

4.1.3. มีหน่วยประมวลผลกลาง(Processor) ชนิด Intel Xeon Ten-Core หรือดีกว่า ซึง่
ทํางานท่ีความถ่ีสญัญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย และสามารถรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
หรือดีกวา่ 

4.1.4. หน่วยประมวลผลกลางมี Cache ขนาดไมน้่อยกวา่ 30 MB หรือดีกวา่ 
4.1.5. มีหน่วยความจําแบบ DDR3 RDIMMs หรือดีกว่า โดยมีขนาดหน่วยความจํา ไม่

น้อยกวา่ 32 GB และสามารถรองรับการขยายรวมได้สงูสดุในภายหลงั ไม่น้อยกว่า 
128 GB 

4.1.6. มีหน่วยควบคมุในการจดัการ RAID แบบ SAS/SATA หรือดีกว่า และสามารถ
รองรับการทํา RAID 0, 1 ได้เป็นอยา่งน้อย 

4.1.7. มีหน่วยเก็บข้อมลูสํารอง (Hard Disk) แบบ Hot-Swap/Hot-Plug SAS หรือดีกว่า 
ท่ีมีขนาด 2.5 นิว้ซึง่มีขนาดความจกุ่อนการ format ไม่น้อยกว่า 300 GB ท่ีมี
ความเร็วในการทํางานไม่น้อยกว่า 15,000 รอบตอ่นาที  (rpm) จํานวนไม่น้อยกว่า 
2 หน่วย 

4.1.8. มีหน่วยอ่านเขียนข้อมลูแผ่นแบบ DVD RW drive หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 
หน่วย 

4.1.9. มีหน่วยควบคมุแสดงภาพ (Video Controller) ท่ีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 16 
MB 

4.1.10. มีสว่นเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย (Network Controller) แบบ Gigabit Ethernet 
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และ Redundant Network Controller เคร่ือข่าย
เพิ่มเตมิอีก จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 พอร์ตหรือดีกวา่ 

4.1.11. ตัวเคร่ืองมีพอร์ตหรือช่องสัญญาณสําหรับการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 
ดงัตอ่ไปนี ้
4.1.11.1. พอร์ตอนกุรม ( Serial port แบบ 9 pin ) จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 port 
4.1.11.2. มีพอร์ต USB (USB 2.0) ด้านหน้า จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 ports 
4.1.11.3. มีพอร์ต USB (USB 2.0) ด้านหลงั จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 ports 

4.1.12. มีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเคร่ือง (Power Supply) ขนาดไม่ต่ํากว่า 675 
Watt. จํานวนไมน้่อยกวา่  2 หน่วย ท่ีมีคณุสมบตัิทํางานทดแทนกนัได้โดยอตัโนมตั ิ
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(Redundant) และสามารถถอดเปล่ียนชิน้ส่วนได้ทนัที โดยไม่ต้องปิด-เปิดระบบ
ใหมแ่ละไมทํ่าให้ระบบหยดุชะงกั (Hot-swap) 

4.1.13.  มีระบบพดัลมระบายความร้อนภายในเคร่ือง (Fan) ท่ีมีคณุสมบตัิสามารถถอด
เปล่ียนชิน้ส่วนได้ทนัที โดยไม่ต้องปิด-เปิดระบบใหม่และไม่ทําให้ระบบหยดุชะงกั 
(Hot-swap) 

4.1.14. เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีได้รับการออกแบบสําหรับติดตัง้กับตู้ อุปกรณ์ส่ือสาร
มาตรฐาน (19" Rack) โดยเฉพาะ พร้อมอปุกรณ์ Rack ในการตดิตัง้ 

4.1.15. ต้องมีการรับประกนัแบบ On-site Service แบบ 24x7 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 
ปี 

4.1.16. อปุกรณ์รุ่นท่ีเสนอ ต้องเป็นเคร่ืองใหม่ท่ียงัมิได้ทําการติดตัง้ใช้งาน ณ ท่ีใดมาก่อน 
และไม่เป็นเคร่ืองท่ีถกูนํามาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) 
โดยมีหนงัสือรับรองจากเจ้าของผลติภณัฑ์ (สาขาในประเทศไทย) โดยตรง 

4.1.17. บริษัทผู้ เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัท
เจ้าของผลติภณัฑ์ซึง่มีสาขาอยูใ่นประเทศไทยโดยตรง 
 

4.2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย ทาํหน้าที่เป็น Report Server จาํนวน 2 เคร่ือง 
4.2.1. เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือทํางานเป็นเคร่ืองแม่ข่าย Server 

โดยเฉพาะ 
4.2.2. มีหน่วยความจําแบบ Flash BIOS ซึง่บรรจ ุBIOS ท่ีมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย และ

เป็นย่ีห้อเดียวกนักบัตวัเคร่ือง 
4.2.3. มีหน่วยประมวลผลกลาง(Processor) ชนิด Intel Xeon Eight -Core หรือดีกว่า ซึง่

ทํางานท่ีความถ่ีสญัญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย และสามารถรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
หรือดีกวา่ 

4.2.4. หน่วยประมวลผลกลางมี Cache ขนาดไมน้่อยกวา่ 15 MB หรือดีกวา่ 
4.2.5. มีหน่วยความจําแบบ DDR3 RDIMMs หรือดีกว่า โดยมีขนาดหน่วยความจํา ไม่

น้อยกวา่ 16 GB และสามารถรองรับการขยายรวมได้สงูสดุในภายหลงั ไม่น้อยกว่า 
128 GB 

4.2.6. มีหน่วยควบคมุในการจดัการ RAID แบบ SAS/SATA หรือดีกว่า และสามารถ
รองรับการทํา RAID 0, 1 ได้เป็นอยา่งน้อย 
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คณุลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอปุกรณ์ จํานวน 1 ระบบ 
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4.2.7. มีหน่วยเก็บข้อมลูสํารอง (Hard Disk) แบบ Hot-Swap/Hot-Plug SAS หรือดีกว่า 
ท่ีมีขนาด 2.5 นิว้ซึง่มีขนาดความจกุ่อนการ format ไม่น้อยกว่า 300 GB ท่ีมี
ความเร็วในการทํางานไม่น้อยกว่า 15,000 รอบตอ่นาที  (rpm) จํานวนไม่น้อยกว่า 
2 หน่วย 

4.2.8. มีหน่วยอ่านเขียนข้อมลูแผ่นแบบ DVD RW drive หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 
หน่วย 

4.2.9. มีหน่วยควบคมุแสดงภาพ (Video Controller) ท่ีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 16 
MB 

4.2.10. มีสว่นเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย (Network Controller) แบบ Gigabit Ethernet 
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และ Redundant Network Controller เคร่ือข่าย
เพิ่มเตมิอีก จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 พอร์ตหรือดีกวา่ 

4.2.11. ตัวเคร่ืองมีพอร์ตหรือช่องสัญญาณสําหรับการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 
ดงัตอ่ไปนี ้
4.2.11.1. พอร์ตอนกุรม ( Serial port แบบ 9 pin ) จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 port 
4.2.11.2. มีพอร์ต USB (USB 2.0) ด้านหน้า จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 ports 
4.2.11.3. มีพอร์ต USB (USB 2.0) ด้านหลงั จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 ports 

4.2.12. มีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเคร่ือง (Power Supply) ขนาดไม่ต่ํากว่า 675 
Watt. จํานวนไมน้่อยกวา่  2 หน่วย ท่ีมีคณุสมบตัิทํางานทดแทนกนัได้โดยอตัโนมตั ิ
(Redundant) และสามารถถอดเปล่ียนชิน้ส่วนได้ทนัที โดยไม่ต้องปิด-เปิดระบบ
ใหมแ่ละไมทํ่าให้ระบบหยดุชะงกั (Hot-swap) 

4.2.13. มีระบบพดัลมระบายความร้อนภายในเคร่ือง (Fan) ท่ีมีคณุสมบตัิสามารถถอด
เปล่ียนชิน้ส่วนได้ทนัที โดยไม่ต้องปิด-เปิดระบบใหม่และไม่ทําให้ระบบหยดุชะงกั 
(Hot-swap) 

4.2.14. เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีได้รับการออกแบบสําหรับติดตัง้กับตู้ อุปกรณ์ส่ือสาร
มาตรฐาน (19" Rack) โดยเฉพาะ พร้อมอปุกรณ์ Rack ในการตดิตัง้ 

4.2.15. ต้องมีการรับประกนัแบบ On-site Service แบบ 24x7 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 
ปี 

4.2.16. อปุกรณ์รุ่นท่ีเสนอ ต้องเป็นเคร่ืองใหม่ท่ียงัมิได้ทําการติดตัง้ใช้งาน ณ ท่ีใดมาก่อน 
และไม่เป็นเคร่ืองท่ีถกูนํามาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) 
โดยมีหนงัสือรับรองจากเจ้าของผลติภณัฑ์ (สาขาในประเทศไทย) โดยตรง 
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4.2.17. บริษัทผู้ เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัท
เจ้าของผลติภณัฑ์ซึง่มีสาขาอยูใ่นประเทศไทยโดยตรง 

4.2.18. บริษัทผู้ เสนอราคาจะต้องตดิตัง้ระบบปฏิบตักิาร Windows 2008 R2 
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ภาคผนวก ก 
 

ตาราง ก1  แสดงรายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมพร้อมอปุกรณ์ท่ีเสนอ (แยกตามหวัข้อท่ีระบใุน
คณุลกัษณะเฉพาะ) 
ลําดบั รายการ Part Number จํานวน หมายเหต ุ
4. เค ร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จํานวน  

1 ระบบ 
   

4.1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย (Application 
Server) จํานวน 6 เคร่ือง 

   

… … … … … 
4.2. เค ร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Report 

Server) จํานวน 2 เคร่ือง 
   

.... … … … … 
 
 

ตาราง ก2 แสดง รายละเอียด การรับประกัน การบํารุงรักษา สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม
อปุกรณ์ รวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีเสนอ  
รายการ รายละเอียด 
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