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ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง จัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
----------------------------------ด้วย สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยส านักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการ
สาธารณสุข (สพตส.) มีความประสงค์จะจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารอง
ข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ตามขอกาหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จานวน ๖
หน้า โดยมีราคากลางการจัด ซื้อเป็นเงิน ๙๙๔,๑๖๓.๗๕ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีคุณสมบบัติและรายละเอียดตามข้อกาหนด ดังนี้
๑. เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑.๑ ขอกาหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญาซือ้ )

จานวน
จานวน
จานวน

๖ แผ่น
๑ แผ่น
๑ แผ่น

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มาแล้วไม่ต่ากว่า ๓ ปี และมีอาชีพ
ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สารองข้อมูล
๒.๒ บุคคลหรือนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือเป็นผู้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๖ เป็น ผู้ผลิ ตหรือผู้ แทนจาหน่ ายโดยตรงของผู้ ผลิ ต หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผ ลิตหรือผู้ แทน
จาหน่ายโดยตรงของผู้ผลิต จะต้องแนบหนังสือยินยอมการจัดจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากผู้แทนจาหน่าย
โดยตรงของผู้ผลิต ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ข้อ ก–ง
๒.๗ มีประสบการณ์ในการติดตั้งหรือบารุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ
เก็บข้อมูล (File Server), เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับสารองข้อมูล (Backup Server), เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
(Tape Backup) และโปรแกรมจัดการที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
มีมูลค่าของสัญญารวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัติภายใน
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงาน
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๒.๘ มีบุคลากรที่มีใบรับรองด้านเทคนิค (Technical Certificate) สาหรับ Virtualization Software
ที่เสนอในโครงการนี้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
ซองที่ ๑ ซองเสนอเอกสารสาคัญของผู้เสนอราคา ได้แก่
(๑) ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สานัก งาน
ทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน สาเนาหนังสือบริคณห์ บัญชีผู้ถือหุ้น สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจ พร้อมประทับตราบริษัทและรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย, สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมประทับตราบริษัทฯ และ
รับรองสาเนาถูกตอง
(๓) หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอานาจของบริษัทมอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นกระทาการแทน เช่น ลงนามในใบเสนอราคา ยื่นซองเสนอราคา ต่อรองราคา และลงนามในสัญญา
เป็นต้น ใหแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู รับมอบ
อานาจรับรองสาเนาถูกตอง
(๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือยินยอมการจัดจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากผู้แทนจาหน่ายโดยตรง
ตามรายราย ตามประกาศคุณสมบัติของผูเสนอราคาขอ ๒.๒
ซองที่ ๒ ซองเสนอผลงานด้านเทคนิค โดยต้องแสดงเอกสารตามที่กาหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Term of
Reference : TOR) ข้อ ๔ เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค
ซองที่ ๓ ซองเสนอผลงานการติดตั้งหรือบารุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามประกาศ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาขอ ๒.๒ รับรองสาเนาถูกตอง
ซองที่ ๔ ซองใบเสนอราคาตามแบบใบเสนอราคาของ สวรส. ตามขอ ๑.๒ โดยตองแนบเอกสารขอกาหนด
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ที่ไดมีการลงนามยืนยันรับทราบ TOR พรอมประทับตรา
บริษัทฯ
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบข้อ ๑.๒ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ราคาที่เสนอ ...
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ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่ น หลั กฐานการเสนอราคา โดยแยกเอกสารตามข้อ ๓ ที่ ปิดผนึ กซอง
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการจัดหาพัสดุ โดยระบุที่หน้าซอง ดังนี้
“ซองที่ ๑ ซองเสนอเอกสารสาคัญของผู้เสนอราคา ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง
จัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา”
“ซองที ๒ ซองเสนอผลงานด้านเทคนิค ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้ขาย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา”
“ซองที ๓ ซองเสนอผลงานการติดตั้งหรือบารุงรัก ษาระบบหรืออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์
สารองข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา”
“ซองที่ ๔ ซองใบเสนอราคา ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้ขายเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา”
โดยยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับซองเสนอราคา ณ สานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการ
บริการสาธารณสุข(สพตส.) เลขที่ ๙๗๙/๑๐๑ ชั้น ๓๑ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ยกเว้นวันหยุดและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการจัดหาพัสดุจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือมีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมหรือไม่ หากปรากฏว่า มีการกระทาเช่นนั้น คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคา และ สวรส.จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ จะเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ ห้องประชุมสานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) เลขที่ ๙๗๙/๑๐๑
ชั้ น ๓๑ อาคารเอส เอ็ ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ ในวั น ที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕. ลักษณะงานที่จางและระยะเวลาการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงคจะจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ตามขอกาหนดขอบเขตของงาน (Term of
Reference : TOR) จานวน ๖ หนา โดยใช้ระยะเวลาการดาเนินงานรวมทั้งหมด ๓๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา มีราคากลางในการจัดซื้อ เปนเงิน ๙๙๔,๑๖๓.๗๕ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
๖. หลักเกณฑ์ ...
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๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ สวรส.จะพิจารณาราคาจากราคารวม
๖.๒ สวรส.จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด
๖.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สวรส.
จะลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
๖.๔ สวรส.สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๒) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๖.๕ คณะกรรมการจั ด หาพั ส ดุ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กสิ่ ง ของ หรื อ พั ส ดุ ตามคุ ณ ภาพและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อ สวรส.
๖.๖ คณะกรรมการจัดหาพัสดุ จะเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
คัดเลือกทุกรายพร้อมกัน โดยเปิดเผย และทาการต่อรองราคารายที่ต่าสุดเท่าที่ จะทาได้ และการต่อรองราคา
ครั้งนี้ถือว่าสิ้นสุด
๗. การทาสัญญา
๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาที่ สวรส. กาหนด ถ้าผู้เสนอ
ราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทาสัญญาตามกาหนด สวรส. จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
๒. กรณีมีเหตุจาเป็นที่ทาให้ สวรส. ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกาหนดได้และขอเลื่อนกาหนด
ไปไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไข และหากได้มีการลงนามในเวลาต่อมา และผู้เสนอ
ราคามิได้มาทาสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
๓. ผู้เสนอราคาที่ได้รับ การคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ให้สวรส. ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
๓.๑ เงินสด โดยโอนเงินเข้าบัญชี สานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข โดย
สวรส. เลขที่บัญชี ๓๔๐-๒๒๒๐๔๖-๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
๓.๒ แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สวรส. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการ
๓.๓ หนังสื อค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ (ใช้ฟอร์มตามแบบหนังสื อค้าประกัน
หลักประกันสัญญาซื้อ)
หลักประกันตามข้อ ๓.๑ – ๓.๓ จะคืนภายหลังจากที่ผู้ได้รับการคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
๘. การส่งมอบงาน ...

๕/๕
๘. การส่งมอบงาน
๘.๑ ครั้งที่ ๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบแผนงานดาเนินโครงการฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
๘.๒ ครั้งที่ ๒ ผู้ขายต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการพร้อมติดตั้งและทดสอบการทางานของ
อุปกรณ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ โดยต้องส่งมอบคู่มือการติดตั้งและคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ที่จัดหา
ทั้งหมด (Standard Configuration) ที่ถูกต้องสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าใจ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ส่ง
มอบแผนการดาเนินโครงการฯ
๘.๓ ส่งมอบงาน ณ สานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข(สพตส.) เลขที่ ๙๗๙/
๑๐๑ ชั้น ๓๑ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๐๓๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๐๓๖๖ โทรสาร ๐๒ ๒๙๘ ๐๓๖๗
๙. การชาระเงิน
สวรส.จะชาระเงิน จานวน ๑ งวด ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน
๑๐. อัตราค่าปรับ
ในกรณีผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ตามกาหนดเวลา ตามสัญญา สวรส. จะปรับเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดส่ง
มอบพัสดุจนถึงวันที่ส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
ผูเสนอราคาซึ่ง สวรส.ไดคัดเลือกแลวไมไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด สวรส.จะพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) อาทิเชน คาความเสียหายกรณีที่ผูเสนอราคาต่าสุดไมมาทาสัญญาสงผลให้ สวรส.
ตองจัดจางกับผูเสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกวาเปนตน รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย
ผูมีความสนใจยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ สามารถดาวนโหลดเอกสารเพื่อเสนอราคาจากหนาเว็บไซต
สวรส. www.hsri.or.th หรือขอรับเอกสารการเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ งานพัสดุ (นางสาว
เต็มสิริ ศุภกิตติ) สานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) เลขที่ ๙๗๙/๑๐๑ ชั้น ๓๑
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๐๓๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๐๓๖๖ โทรสาร ๐๒ ๒๙๘ ๐๓๖๗ ไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ยกเวนวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ) ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)
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