- ร่ าง ขอบเขตของงานการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการให้ บริการของระบบ GISagro
สำนักประยุกต์และบริ กำรภูมิสำรสนเทศ
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
______________________________________
1. ความเป็ นมา
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) เป็ นหน่วยงำนภำครัฐที่มีภำรกิจโดยตรงในกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศให้เป็ น
ควำมรู ้ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศและท้องถิ่นได้เล็งเห็ นควำมสำคัญในกำรนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร จึงได้
ดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบูรณกำรฐำนข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพื่อพัฒนำกำรให้บริ กำรข้อมูลพืชเศรษฐกิจ โดยขณะนี้ ได้ให้บริ กำรแก่หน่ วยงำนภำคกำรเกษตรในจังหวัดต่ำงๆ
มหำวิทยำลัย และภำคเอกชน ประกอบกับภำครัฐโดยมีนโยบำยใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจำกระบบดังกล่ำว เพื่อโครงกำรชดเชยรำยได้เกษตรกรผูป้ ลูกยำงพำรำทัว่ ประเทศปี 2557 เพื่อให้บริ กำรเป็ นไป
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ สำนักประยุกต์และบริ กำรภูมิสำรสนเทศจึงจำเป็ นต้องขออนุมตั ิดำเนินกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรให้บริ กำรของระบบ GISagroโดยเป็ นกิจกรรมที่ได้รับอนุ มตั ิงบประมำณปี
2558
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรให้บริ กำรของระบบบริ กำรภูมิสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร (GISagro) โดยมีรำยละเอียดประกอบด้วย
ระบบจัดเก็บข้อมูลส่ วนกลำง Cluster
จำนวน 1 ชุด
เครื่ องแม่ข่ำยเพื่อกำรจัดทำสำรสนเทศกำรเกษตร
จำนวน 1 ชุด
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ stack switch
จำนวน 2 ชุด
อุปกรณ์ป้องกันเครื อข่ำย NGFN-HA
จำนวน 1 ชุด
ขยำยระบบเครื่ องแม่ข่ำย(Cluster) เพื่อแสดงผลสำรสนเทศเกษตร
จำนวน 1 ชุด

-

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
3.1
3.2

ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยและเป็ นผูม้ ีอำชีพ ขำยพัสดุทปี่ ระกวดรำคำซื้ อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รำยชื่ อผูท้ ิ้งงำนรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้วหรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้ง
งำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
3.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่นและ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ กำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิ กส์
ณ วันประกำศประกวดรำคำซื้ อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ในกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อควำมคุม้ กันซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิ ทธิ์ ควำมคุม้ กัน
เช่นว่ำนั้น
3.5 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้ำร่ วมเป็ นคู่สัญญำต้องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรื อแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องในสำระสำคัญ
3.6 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สัญญำกับหน่ วยงำนของรัฐซึ่ งได้ดำเนิ นกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐ
3.7 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรเว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้
3.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องมีผลงำนกำรจำหน่ำยพัสดุประเภทเดียวกันกับที่จดั ซื้ อในครั้งนี้ ให้กบั หน่ วยงำนของรัฐหรื อหน่ วยงำนรำชกำร หรื อรัฐวิสำหกิจ หรื อเอกชน โดยผลงำน
ดังกล่ำวจะต้องมีมูลค่ำไม่นอ้ ยกว่ำ 1,300,000 บำท ในสัญญำเดียวภำยในเวลำไม่เกิน 3 ปี นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำหรื อใบสั่งซื้ ออย่ำงน้อย 1 ผลงำน โดยแนบสำเนำหนังสื อ
รับรองผลงำนหรื อสำเนำสัญญำ ยืน่ พร้อมกับเอกสำรข้อเสนอทำงเทคนิค
3.9 ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องมีบุคลำกรที่มีควำมชำนำญกำรและมี Certificate ในกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย ที่เสนอ โดยเอกสำร Certificate จะต้องออกโดยบริ ษทั เจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์หรื อหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรออกใบ Certificate จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรงที่มีกำรรับรองอย่ำงถูกต้องและให้ยนื่ มำพร้อมกับเอกสำรข้อเสนอทำงเทคนิค
3.10
ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็ นผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้น ของ สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
4. คุณลักษณะเฉพาะ
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการให้ บริการของระบบ GISagroมีรำยละเอียดกำรพัฒนำประกอบด้วย:
4.1

ระบบจัดเก็บข้ อมูลส่ วนกลาง Cluster จานวน 1 ชุด มีรำยละเอียดคุณลักษณะดังนี้
4.1.1
มี Intel Xeon E5-2600 v3 Processor ชนิด 8 C ที่มีควำมเร็ วสัญญำณนำฬิกำไม่ต่ำกว่ำ 2.6 GHz จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน่วย หรื อดีกว่ำ
4.1.2
Processor แบบ 64 bit มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่ำ 20 MB
4.1.3
มีหน่วยควำมจำ (Memory) ชนิด DDR4 ที่มีควำมเร็ ว 2133 MT/s หรื อดีกว่ำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 64 GB หรื อดีกว่ำ ขยำยได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 760 GB
4.1.4
มีส่วนควบคุม Raid Controller ชนิด 12Gbps หน่วยควำมจำไม่นอ้ ยกว่ำ 1GB รองรับกำรทำ RAID 5, 6,50, 60 หรื อมำกกว่ำ
4.1.5
มี Hard Disk แบบ Hot-Plug ชนิด 6 Gbps SAS 10K ขนำดควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 600 GB ต่อหน่วย จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน่วย หรื อดีกว่ำ
4.1.6
มี Hard Disk แบบ Hot-Plug ชนิด 6 Gbps NL-SAS 7.2K ขนำดควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 4TB ต่อหน่วย จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 12 หน่วย หรื อดีกว่ำ
4.1.7
มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลเครื อข่ำย Network Controller แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่ำ จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 4Port หรื อดีกว่ำ
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4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13

มีPCIeจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 หน่วย
มีระบบไฟฟ้ ำแบบRedundant Power Supply ขนำด 750 Watt มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน่วย
มีระบบ Remote Management เพื่อกำรควบคุมผ่ำนเครื อข่ำย ที่มีช่องทำงแยกจำกระบบเครื อข่ำยของเครื่ องDedicate Network ในรู ปแบบ Gigabit Ethernet พร้อมทั้ง
สำมำรถควบคุมกำรทำงำน Virtual Console ได้พร้อมกัน พร้อมทั้งรองรับสิ ทธิ กำรเข้ำถึงด้วย LDAP, Active Directory และ กำรควบคุมแบบ 2 เงื่อนไข Two Factor
Authentication หรื อดีกว่ำ
ติดตั้งแบบ Rack พร้อมส่ วนจัดระเบียบสำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง Cable Management หรื อดีกว่ำ
มีระบบปฏิบตั ิกำร Windows 2012 Standard Server พร้อมลิขสิ ทธิ์กำรใช้งำนถูกต้องตำมกฎหมำยพร้อม CAL License
มีกำรรับประกันสิ นค้ำที่เสนอไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี แบบ onsite service(24x7)

4.2

เครื่องแม่ ข่ายเพือ่ การจัดการข้ อมูลภูมิสารสนเทศด้ านการเกษตร จานวน 1 ชุด มีรำยละเอียดคุณลักษณะดังนี้
4.2.1
มี Intel Xeon E5-2600 v3 Processor ชนิด 6C ที่มีควำมเร็ วสัญญำณนำฬิกำไม่ต่ำกว่ำ 2.4 GHz จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 1 หน่วย และสำมำรถขยำยได้รวมไม่น้อยกว่ำ 2 หน่ วย
หรื อดีกว่ำ
4.2.2
Processor แบบ 64 bit มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 MB
4.2.3
มีหน่วยควำมจำ (Memory) ชนิด DDR4 ที่มีควำมเร็ ว 2133 MT/s หรื อดีกว่ำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 16 GB หรื อดีกว่ำ ขยำยได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 384 GB
4.2.4
มีส่วนควบคุม Raid Controller ชนิด 12Gbps รองรับกำรทำ RAID 0, 1, 5, 10, 50 หรื อมำกกว่ำ
4.2.5
มี Hard Disk แบบ Hot-Plug ชนิด 6 GbpsNL-SAS 7.2K ขนำดควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 4TBต่อหน่วย จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน่วย หรื อดีกว่ำ
4.2.6
มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลเครื อข่ำย Network Controller แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่ำจำนวน ไม่นอ้ ยกว่ำ 4Port หรื อดีกว่ำ
4.2.7
มีPCIEจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน่วย
4.2.8
มีระบบไฟฟ้ ำแบบRedundant Power Supply ขนำด 550 Watt มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน่วย
4.2.9
มีระบบ Remote Management เพื่อกำรควบคุมผ่ำนเครื อข่ำย ที่มีช่องทำงแยกจำกระบบเครื อข่ำยของเครื่ องDedicate Network ในรู ปแบบ Gigabit Ethernet พร้อมทั้ง
สำมำรถควบคุมกำรทำงำน Virtual Console ได้พร้อมกัน พร้อมทั้งรองรับสิ ทธิ กำรเข้ำถึงด้วย LDAP, Active Directory และ กำรควบคุมแบบ 2 เงื่อนไข Two Factor
Authentication หรื อดีกว่ำ
4.2.10
ติดตั้งแบบ Rack พร้อมส่ วนจัดระเบียบสำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง Cable Management หรื อดีกว่ำ
4.2.11
มีระบบปฏิบตั ิกำร Windows 2012 Standard Server หรื อดีกว่ำ พร้อมลิขสิ ทธิ์กำรใช้งำนถูกต้องตำมกฎหมำยพร้อมCAL License
4.2.12
มีกำรรับประกันสิ นค้ำที่เสนอไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี แบบ onsite service(24x7)

4.3

อุปกรณ์ กระจายสั ญญาณ Stack Switch จานวน 2 ชุด มีรำยละเอียดคุณลักษณะดังนี้
4.3.1
มี Switching Fabric หรื อ Switching Capacity ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 220Gbps
4.3.2
มีประสิ ทธิภำพในกำรส่ งผ่ำนข้อมูล Forwarding Capacity ไม่นอ้ ยกว่ำ 164Mpps
4.3.3
รองรับกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ(Stacking) อย่ำงน้อย 12 เครื่ องต่อกลุ่มเพื่อง่ำยต่อกำรจัดกำรได้
4.3.4
มี Ethernet Ports ชนิด 10/100/1000 Mbps (RJ-45) จำนวน 48 ports
4.3.5
มีช่อง แบบ 10GbE SFP+ Ports หรื อดีกว่ำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ช่อง
4.3.6
สนับสนุนกำรทำ VLAN ตำมมำตรฐำนIEEE 802.1Q ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 4,000 VLAN
4.3.7
สำมำรถใช้งำน Mac Address ได้ไม่ต่ำกว่ำ 8,000 Address
4.3.8
สำมำรถกำหนดกำรทำงำนในรู ปแบบ Link Aggregation – LAG ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 8 Ports ต่อกลุ่มหรื อดีกว่ำ
4.3.9
เป็ น Network Switch ที่สำมำรถทำงำนเข้ำกันได้ดี และจัดจำหน่ำยภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับเครื่ องแม่ข่ำยที่เสนอ
4.3.10
สนับสนุนกำรทำ Port Aggregation ตำมมำตรฐำน IEEE 803.3ad ได้
4.3.11
สนับสนุนกำรทำงำนในแบบ ACL ทั้งในแบบ MAC and IP-based ACLsและ Time-controlled ACLsหรื อดีกว่ำ
4.3.12
สำมำรถเข้ำใช้งำนอุปกรณ์ผำ่ นทำง Telnet, CLI, Web Management ได้
4.3.13
สนับสนุน RIPv2, IGMP และ IPv6 Protocols
4.3.14
มี Stacking Port ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 Ports ที่รองรับกำรทำงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 80Gbps แบบ Full Duplex หรื อดีกว่ำพร้อม Stack Cable

4.4

อุปกรณ์ ป้องกันเครือข่ าย NGFW-HA จานวน 1 ชุด มีรำยละเอียดคุณลักษณะดังนี้
4.4.1
เป็ นอุปกรณ์แบบ Appliance ที่มีกำรออกแบบเพื่อทำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของเครื อข่ำยแบบ Next Generation Firewall
4.4.2
มี Network Interface แบบ 1GbEจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 8 Ports
4.4.3
มีกำรทำงำนเป็ นแบบ HAแบบ Active/Passive และรองรับกำรทำ Active/Active ได้ในอนำคต
4.4.4
มีประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนแบบ Firewall มี Throughput ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.8Gbps
4.4.5
มีประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนแบบ Application Inspection Throughput ไม่นอ้ ยกว่ำ 700 Mbps
4.4.6
มีประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนแบบ Anti-Malware โดยมี Throughput ไม่นอ้ ยกว่ำ 400 Mbps
4.4.7
มีประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนแบบ IPS โดยมี Throughput ไม่นอ้ ยกว่ำ 700 Mbps
4.4.8
สำมำรถตรวจสอบภัยคุกคำมต่ำงๆ (Anti-malware) ได้ท้ งั Inbound และ Outbound Traffic พร้อมๆกัน ด้วยเทคโนโลยีแบบ Stream-based Scanning โดยต้องสำมำรถ
ป้ องกันได้โดยไม่จำกัดขนำด (unlimited file sizes) ของไฟล์ขอ้ มูลที่ส่งผ่ำน รวมถึงรองรับกำรป้ องกันไวรัสในโปรโตคอล HTTPS ได้
4.4.9
สำมำรถทำกำร Automatic Update ฐำนข้อมู ลมัลแวร์ (Malware Signatures) ผ่ำนระบบ Cloud-Based เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรป้ องกันระบบได้ รวมถึ งต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรป้ องกันกำรโจมตีแบบ Zero-Day Attack
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4.4.10

4.4.11
4.4.12
4.4.13
4.4.14
4.4.15
4.4.16
4.4.17
4.4.18
4.4.19

มีควำมสำมำรถแบบ Application Firewall เพื่อสำมำรถควบคุมดูแลเครื อข่ำยได้ครอบคลุมถึงระดับ Application ได้ โดยผูบ้ ริ หำรระบบต้องสำมำรถกำหนดนโยบำย
ควบคุม เช่ น กำรใช้งำน Application ต่ำงๆ, กำรใช้งำนบำงส่ วนของ Application, Users, User Groups, Schedule for Enforcement, Bandwidth Management และ IP
Address Range ได้เป็ นอย่ำงน้อย
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรแสดงสถิติ กำรเข้ำใช้งำนของ Users, Application และสำมำรถติดตำมกิจกรรมต่ำง ๆ ของ Users ได้ เช่ นในขณะที่ใช้งำน Browser ตำม
ช่วงเวลำที่กำหนด
สำมำรถรองรับกำรเชื่ อมต่อพร้อมๆ กันแบบ DPI (DPI Maximum Connections) ได้ไม่น้อยกว่ำ 125,000 กำรเชื่ อมต่อ และรองรับจำนวนกำรเชื่ อมต่อใหม่ต่อวินำที
(New Connection/Sec) ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 15,000 กำรเชื่อมต่อ
มี VPN (3DES/AES) Throughput ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.0Gbps
สำมำรถป้ องกันกำรเข้ำถึง Web site (URL Filtering) โดยกำหนดแยกตำมประเภทของ Web Site (Web Categories) ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 30 Content Filtering Categories
สำมำรถตั้ง Schedule เพื่อกำหนดให้ Policies ต่ำง ๆ ทำงำนอย่ำงเหมำะสมตำมช่วงเวลำที่ต้ งั ไว้ได้
ต้องสำมำรถทำงำนเชื่อมโยงกับระบบบริ กำรภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรเกษตร (GISagro) ได้เป็ นอย่ำงดี
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ICSA Lab Certified Firewall
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งได้รับกำรรับรองกำรเข้ำกันในระบบกับเครื่ องแม่ข่ำยและ Switch ที่เสนอและจัดจำหน่ำยภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำเดียวกัน
รับประกันอุปกรณ์และมีลิขสิ ทธิ์ที่สำมำรถ upgradeversion เป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี

ปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบเครื่องแม่ ข่าย Clusterเพือ่ การแสดงผลข้ อมูลภูมิสารสนเทศด้ านการเกษตร (Memory Upgrade) มีรำยละเอียดคุณลักษณะดังนี้
4.5.1
ปรับปรุ งคุณลักษณะส่ วนMemory (Memory Upgrade) ของเครื่ องแม่ข่ำยในระบบเครื่ องแม่ข่ำย Cluster เพื่อกำรแสดงผลสำรสนเทศเกษตรทั้ง 4 เครื่ อง
4.5.2
ปรับปรุ งให้มีหน่วยควำมจำรวมแต่ละเครื่ องมีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 32 GB หรื อดีกว่ำ
4.5.3
Memory ที่ใช้ตอ้ งสำมำรถใช้งำนได้กบั เครื่ องแม่ข่ำย Cluster ที่ทำงสำนักงำนมีใช้อยูเ่ ป็ นอย่ำงดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ผูข้ ำยจะต้องส่ งมอบพร้อมติดตั้งระบบที่ขำยให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมขอบเขตของงำนและพร้อมที่จะใช้งำนได้ ให้แก่สำนักงำนฯ ภำยใน 60 วัน นับถัดจำวันลงนำมใน
สัญญำ
4.5

6. ระยะเวลาส่ งมอบงาน
ผูข้ ำยจะต้องส่ งมอบพร้อมติดตั้งภำยในระยะเวลำ 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
7. ค่ าปรับ
หำกผูข้ ำยไม่สำมำรถส่ งมอบสิ่ งของภำยในเวลำที่กำหนดไว้ในสัญญำ ผูข้ ำยจะต้องชำระค่ำปรับให้แก่สำนักงำนฯ เป็ นรำยวันอัตรำร้อยละ 0.20 ของมูลค่ำสิ่ งของตำมสัญญำ
8. สถานที่ส่งมอบงาน
ณ สำนักประยุกต์และบริ กำรภูมิสำรสนเทศ สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ศูนย์รำชกำรฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น
6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหำนครและที่ Internet Data Center อำคำรเดอะคลำวด์เลขที่ 181,181/1 ถนนรัชดำภิเษก – รำมอินทรำ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่มกรุ งเทพมหำนคร
9. งบประมาณ
งบประมำณ 2,789,490 บำท (สองล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้ำพันสี่ ร้อยเก้ำสิ บบำทถ้วน)
10.

กาหนดยืนราคา
ผูเ้ สนอรำคำจะต้องกำหนดยืนรำคำที่เสนอไม่น้อยกว่ำ 60 วัน นับถัดจำกวันยืนยันรำคำครั้งสุ ดท้ำย

11.

เงื่อนไขการชาระเงิน
สำนักงำนฯ ชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อผูข้ ำยส่ งมอบพร้อมติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำและหลังจำกคณะกรรมกำรได้ตรวจรับเรี ยบร้อยแล้ว

12.

รับประกันสิ นค้ า
ผูข้ ำยต้องรับประกันควำมชำรุ ดบกพร่ องของงำน หำกมีเหตุชำรุ ดบกพร่ องหรื อเสี ยหำยเกิดขึ้นจำกงำนขำย ในครั้งนี้ ภำยในกำหนด 365 วัน นับถัดจำกวันที่ได้ส่งมอบงำน
และคณะกรรมกำรตรวจรับแล้ว และต้องรี บทำกำรแก้ไขให้เป็ นที่เรี ยบร้อยโดยไม่ชักช้ำ โดยสำนักงำนไม่ตอ้ งออกเงินใดๆ ในกำรนี้ ท้ งั สิ้ น หำกผูข้ ำยบิดพลิ้ว ไม่กระทำกำรดังกล่ำว ให้แล้ว
เสร็ จภำยในกำหนด 2 วัน นับแต่วนั ที่ได้แจ้งจำกสำนักงำน หรื อไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องเรี ยบร้อย ภำยในเวลำที่สำนักงำนกำหนด สำนักงำนมีสิทธิ ที่จะทำกำรนั้นเอง หรื อจ้ำงผูอ้ ื่นให้ทำงำนนั้น
โดยผูข้ ำยต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำย
13.

ข้ อกาหนดทั่วไป
ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำต้องยืน่ ข้อเสนอรำยละเอียดรำยกำรคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะเฉพำะของโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรให้บริ กำรของระบบ GISagro ทุกประเภท
ทุกรำยกำร จะทำกำรแยกเสนอรำคำเฉพำะรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งไม่ได้และต้องจัดทำตำรำงเปรี ยบเทียบรำยละเอียดคุณสมบัติพร้อมแนบแคตตำล็อคหรื อเอกสำรรำยละเอียดของคอมพิวเตอร์ ที่ยนื่ โดย
ให้ระบุหรื ออ้ำงอิงถึงเอกสำรในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และทำเครื่ องหมำยในเอกสำรนั้น หรื อแคตตำล็อค ให้สังเกตได้ง่ำย เสนอมำพร้อมกำรยืน่ ข้อเสนอทำงเทคนิค

3

