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ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้ว ย สถาบั น วิจัย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) โดยส านักวิจัยเพื่อพัฒ นาการตรวจสอบการ
บริการสาธารณสุข มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์
สารองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๒,๔๗๘.๕๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการ
ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล จานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับเก็บข้อมูล (File Server)
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับสารองข้อมูล (Backup Server)
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server)
๔. อุปกรณ์สารองข้อมูล (Tape Backup)
และ
๕. ชุดพัดลมระบายอากาศตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฏหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เ ป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจั ย
ระบบสาธารณสุข โดยสานักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
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๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มาแล้วไม่ต่ากว่า ๓ ปี และมี
อาชีพขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สารองข้อมูล
๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจาหน่าย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนโดยตรง
จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย พร้อมให้การรับรองบริการหลังการขายที่ดี
โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารเสนอราคาตามประกาศของสานักงาน
๑๖. บริ ษัทผู้ ยื่ นข้ อเสนอจะต้ องได้ รับการรั บรองว่ าจะให้ การสนั บสนุ นทางเทคนิ คส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอในโครงการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศไทยโดยตรง
๑๗. ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องเคยมีผ ลงานในการขายเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่ าย ที่เป็ นคู่สั ญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อย่างน้อย ๑ สัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานและสาเนาคู่ฉบับสัญญา
๑๘ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลที่จะติดตั้ง ต้องสามารถ
เชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมได้ ดังนี้
๑.) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับเก็บข้อมูล (File Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๖๕๐
M๓ Xeon E๕๖๒๐ ๒.๔๐GHz/๑๐๖๖MHz
๒.) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับสารองข้อมูล (Backup Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x
๓๒๕๐M๓ Xeon ๔C x๓๔๓๐ ๒.๔๐ GHz with EM๖๔T
๓.) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server)
ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๒๕๐ M๓ Xeon ๔C x๓๔๓๐ ๒.๔๐ GHz with EM๖๔T
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
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ผู้สนใจสามารถดูรายลละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hsri.or.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๙๘-๐๓๖๕-๖๖ ในวันและเวลาราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

