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โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Ware 

ปีงบประมาณ 2560 

โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Ware จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย  ซอฟต์แวร์รุ่น VMware 
vSphere with Operations Management Enterprise Plus และ VMware vCenter จ านวน 1 license 

1. การเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ าหน่ายและสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอในงานนี้ หรือจากบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ประจ าในประเทศไทย ซึ่ง
ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายที่เสนอราคาได้โดยตรงอย่างเป็นทางการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

 หนังสือแจ้งรายการสินค้า (Catalogue) และขีดความสามารถของอุปกรณ์ท่ีเสนอ ต้องท าเครื่องหมายที่
แสดงคุณสมบัติที่เสนอทุกรายการที่อ้างอิงและสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ทางสถาบันก าหนด ให้ชัดเจน
ทุกรายการ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจเอกสารและไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่ไม่ท า
เครื่องหมายให้ชัดเจน 

2. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VM Ware จ านวน 12 License มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ดังนี้ 

 เป็นซอฟต์แวร์รุ่น VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus เวอร์ชัน
ล่าสุด   

 เป็น Open License และมี Support โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 

 รองรับการก าหนด  vSMP – Virtual Symmetric Multi-Processing ได้สูงสุด 128 Virtual CPUs 

 รองรับการท า  High Availability  (HA) โดยท าการ Restart คอมพิวเตอร์เสมือนได้โดยอัตโนมัติใน
กรณีท่ี Hardware หรือ Operating System มีปัญหา  

 รองรับการจัดการพ้ืนที่ Disk บน Shared Storage ให้คอมพิวเตอร์เสมือนแบบ Thin Provisioning ได ้

 รองรับการท าระบบแบ็คอัพคอมพิวเตอร์เสมือนโดยเป็นระบบแบ็คอัพแบบ Agentless โดยสามารถท า
การแบ็คอัพลงดิสก์แบบ De-duplication และ สามารถ Replicate ข้อมูลแบ็คอัพไปยังศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารองได้ 

 รองรับการย้ายคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง Server ได้โดยไม่กระทบการท างานของผู้ใช้งาน 

 รองรับการท างานแบบ Fault Tolerance เพ่ือให้ Application ท างานต่อเนื่องในกรณีที่ Hardware 
ของ Server มีปัญหา โดยรองรับการท างาน(Workload) ที่ 4 Virtual CPUs 

 รองรับการย้ายไฟล์ดิสค์ของคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง storage ได้โดยไม่มีผลกระทบกับ
ผู้ใช้งาน 
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 รองรับการใช้ Multipathing ที่มีมากับ Storage เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใช้ Storage Array ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รองรับการท า Load Balance  โดยการกระจายคอมพิวเตอร์เสมือนไปรันบน Server อ่ืนๆตามนโยบาย
ที่ก าหนด  และ รองรับการ Shutdown Server ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย เพ่ือประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

 รองรับการจัดการเน็ตเวิร์คเสมือนจากส่วนกลางได้ โดยไม่ต้องไปท าที่ Hypervisor Server ทีละเครื่อง  

 รองรับการท า Load Balance การใช้งาน Storage โดยการย้ายพ้ืนที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เสมือนไป
ยัง Storage ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ  

 มี Dashboard ที่แสดงสถานะของระบบโดยรวม 

 รองรับการวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบแม่ข่ายเสมือน 

 มีระบบวิเคราะห์/แจ้งเตือนปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน และการใช้ทรัพยากรของระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน โดยสามารถแสดงสถานะเป็นสีต่างๆเพ่ือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและง่ายต่อการ
ตรวจสอบ โดยไม่จ ากัดจ านวนคอมพิวเตอร์เสมือนบน server 

3. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ VMware vCenter จ านวน 1 license มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ดังนี้ 

 เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด จ านวน 1 License 

 เป็น Open License และมี Support โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 

 สามารถจัดการทรัพยากรส าหรับคอมพิวเตอร์เสมือนจากส่วนกลางเช่น CPU, memory, storage และ 
network โดยบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้มากกว่า 3 เครื่องแม่ข่าย 

 สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ 

 มีระบบ Single Sign-On เพ่ือ login เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่มีระบบบริหารส่วนกลางส าหรับ
คอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่า 1 ระบบ 

 มีระบบค้นหาทรัพยากรภายใน เช่น Virtual machine, Host, Datastore และ Network 

 สามารถตรวจสอบและสร้าง Alarm ต่างๆ เช่น Virtual Machine, Storage  

 สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการ patches และ  update จากส่วนกลางส าหรับระบบ Hypervisor 
(Update Manager ) 

 สามารถติดตั้งในรูปแแบบ ของ Virtual Appliance ได ้

4. การส่งมอบ  ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

5. การช าระเงิน 

สถาบันจะท าการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้จัดส่งซอฟต์แวร์
พร้อมลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และผ่านการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ 


