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เอกสารแนบท้ายเอกสารเฉพาะเจาะจง ข้อ 1.1
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าพื้นที่ตู้ Rack สาหรับวางระบบคอมพิวเตอร์
(Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U
1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
1.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าหรือให้บริการงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ครั้งนี้
1.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
1.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์กันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น
1.5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จากสานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันยื่น
เอกสารเสนอราคา และต้องแสดงหลักฐานดังกล่าว ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา ดังนี้
1.5.1. ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1
1.5.2. ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ 2 ที่ มี โ ครงข่ า ยเป็ น ของตนเองและ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3
1.6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีการเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
(National Internet Exchange: NIX) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แห่ ง ซึ่ ง มี ค วามเร็ ว รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 200
Gbps โดยต้องมีอย่างน้อย 1 เส้นทางที่เชื่อมต่อกับ NIX CAT โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสาร
ความเร็ววงจรสื่อสารที่มีอยู่ทั้งหมดโดยแยกเป็นรายวงจร มาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
1.7. ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้องมีการเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล อินเทอร์เน็ตเพื่อออก
ต่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) อย่างน้อย 2 แห่ง ซึ่งมีความเร็วรวมกันไม่
น้อยกว่า 200 Gbps โดยต้องมีอย่างน้อย 1 เส้นทางที่เชื่อมโยงไปที่ IIG CAT โดยผู้เสนอราคา
จะต้องแสดงเอกสารความเร็ววงจรสื่อสารที่มีอยู่ทั้งหมดโดยแยกเป็นรายวงจร มาในวันยื่นเอกสาร
เสนอราคา
1.8. ผู้เสนอราคาต้องต้องมีศูนย์สารองข้อมูล (Data Center) ที่ผ่านการรับรอง ISO27001 เป็นอย่าง
น้อย โดยต้องแสดงเอกสารดังกล่าวในวันที่ยื่นเสนอราคา
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1.9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีหลักฐานการจด
ทะเบียน ซึ่งสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ และต้องมีการรับรองให้ไม่เกิน
6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.10. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และถือหุ้นภายในบริษัทมากกว่า
ร้อยละ 90 ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1.11. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
1.12. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
1.13. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.14. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Government Procurement e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าพื้นที่ตู้ Rack สาหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center
Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U ผู้เสนอราคาต้องให้บริการพื้นที่สาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ย โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ดังนี้
2.1 พื้นที่สาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจานวน 1 Full Rack ที่ Data Center ของผู้เสนอราคา
โดยประตูหน้าตู้ Rack ลักษณะเป็นรูพรุน สามารถถ่ายเทความร้อนได้เป็นอย่างดีมีกุญแจล็อคเพื่อ
ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาเปิดตู้ Rack อุปกรณ์ ส่วนประตูหลังต้องมีลักษณะมีรูพรุนแบบเป็น
แบบเดียวกับประตูหน้า ให้สามารถระบายความร้อนของอุปกรณ์
2.2 จัดให้มี Public IP Address แบบ IPv4 จานวนไม่น้อยกว่า 4 IP และแบบ IPv6 จานวนไม่น้อย
กว่า 1,000 IP
2.3 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งติด ตั้ งปลั๊ ก รางไฟ จ านวน 2 ราง ส าหรั บ การให้ บ ริก ารการจ่า ยไฟฟ้ า แบบ 2
แหล่งจ่าย มีจานวนรวม outlet ไม่น้อยกว่า 16 ช่องให้บริการกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10
Amp
2.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
2.5 มีกล้ องวงจรปิ ดพร้ อมระบบบั นทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า -ออก ระบบปรับอากาศและ
ควบคุมความชื้น ระบบตรวจสอบควันไฟ ระบบดับเพลิงและระบบตรวจจับน้ารั่วซึม
2.6 มีระบบป้องกันไฟมาตรฐาน FM200
2.7 มีระบบ Water Leakage Detection
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2.8 ระบบปรับอากาศสาหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต้องเป็นแบบควบคุ มอุณหภูมิและความชื้น
(Precision Air) เครื่องปรับอากาศจะต้องรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ส ารอง จ านวนและขนาดของเครื่ อ งปรั บ อากาศจะต้ องเพี ยงพอต่ อ การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้นให้เหมาะสมสาหรับมาตรฐานห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ออกแบบมาให้ทางานแบบ N+1
2.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยในการควบคุมบุคคลที่จะเข้าออกห้อง Data Center
2.10 ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต้องมีการติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภัยตรวจจับควัน และใช้ระบบดับเพลิ งแบบอัตโนมัติที่ออกแบบเพียงพอต่อการดับเพลิ ง
ภายในห้องคอมพิวเตอร์
2.11 มีว งจรสื่ อสั ญญาณความเร็ วสู งขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 50 Mbps. โดยเชื่อมโยงจาก Data
Center ของผู้เสนอราคาไปยังเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเดิมของกรมควบคุมโรค (MPSL Network)
และมีอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร Domestic ขนาดไม่น้อยกว่า 50 Mbps. และแบบ Internet ไม่
น้อยกว่า 1 Mbps.
2.12 ผู้ เสนอราคาจะต้องดู แลการให้ บริก ารระบบเครื อ ข่ายอินเตอร์เน็ต กับ พื้น ที่ส าหรั บวางเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เช่าใช้ในพื้นที่ (Data Center) ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
โดยมีระยะเวลาหยุดชะงักรวมไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อเดือนหากเกินข้อกาหนด กรมควบคุมโรคมีสิทธิ์
ปรับผู้เสนอราคาในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าบริการรายเดือนโดยคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมงเศษของ
ชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
3. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการรับแจ้งเหตุขัดข้อง (Customer Care) และ NOC (Network Operation
Center) ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ในกรณีที่เกิดความชารุดบกพร่องเสียหายของสื่อสัญญาณหรือ
อุปกรณ์ โดยสานักงานใหญ่ และ ศูนย์ให้บริการฯ จะต้องตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งหน่วยบริการดังกล่าวจะต้องมีช่องทางในการรับแจ้งไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
และสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาสัญญาทั้งสิ้น 11 เดือนนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

3. คุณสมบัติ…/

