
 

 
ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ืองานจัดซ้ือและอนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพ่ือการพิสูจน

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและ

อนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพื่อการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของ

งานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) ตามรายการ 

ดังนี้ 

  งานจัดซ้ือและอนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปญญา                    จำนวน ๑ โครงการ 

        ประดิษฐเพ่ือการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ  

        ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)     

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื ่อผูทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื ่นขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

      /ผูยื่นขอเสนอ... 



     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

        ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

        ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๐ ๐๔๕ ๓๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ 

        ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล cmp_division@dga.or.th หรือชองทางตามท่ี

กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocument.co.th ในวันท่ี ๔ สิงหาคม 

๒๕๖๔  

      ประกาศ ณ วันท่ี        สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายสุพจน เธียรวุฒิ) 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี 

๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

๒
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เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี DGA/64/0202 

งานจัดซ้ือและอนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพ่ือการพิสูจน 

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ลงวันท่ี        สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "สพร." มีความประสงคจะประกวด

ราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้  

      งานจัดซ้ือและอนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยี  จำนวน ๑ โครงการ

      ปญญาประดิษฐเพ่ือการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ 

       ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปนี้ 

   ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

       ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

๑.๓  สัญญามาตรฐานหนวยงาน 

๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 

(๑)   หลักประกันสัญญา 

๑.๕     บทนิยาม 

(๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

  (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

   ๑.๖  แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

(๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

   ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒    ไมเปนบคุคลลมละลาย 

๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 ๒
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   ๒.๔  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๒.๘  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก สพร. ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

๒.๙  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

   ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

        ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

(ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

(๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนา

ถูกตอง 

               (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

(๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

(๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 

             (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

(๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียม            

การโอนหากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
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       (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

 ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้หาก

ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

(๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

 (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

(๓.๑)   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันท่ี

ยืนยันราคาสุดทาย ตาม TOR ขอ ๔.๔ 

(๓.๒)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคา

ในแตละรายการ ตาม TOR ขอ ๔.๕ 

            (๓.๓)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ ตามTOR ขอ ๔.๖ 

(๓.๔)   สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand 

(๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

      ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

    ๔.    การเสนอราคา 

๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
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สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ 

ท้ังปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหสงมอบพัสดุ 

๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ งาน

จัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพื่อการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ภาครัฐไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน

ดังกลาวนี้ สพร. จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส 

๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา              

ใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

           ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ

เสนอราคาใหแก สพร. ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

       หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด

รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ สพร. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง

งาน เวนแต สพร. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ สพร. 

๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

       (๒)   ราคาท่ี เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษี มูลคาเพ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถามี ) 

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
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(๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด 

   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

(๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สพร.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

๕.๒    การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

 กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สพร. จะพิจารณาจาก 

ราคารวม 

๕.๓    หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข

ท่ีสพร.กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้น

ไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจ

พิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

   ๕.๔   สพร. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสพร. 

(๒)  ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

     (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสพร.มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร. มีสิทธิท่ี

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

  ๕.๖     สพร. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน

สำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สพร. เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 

รวมท้ังสพร. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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 ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือสพร. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สพร. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสพร. 

     ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา สพร. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

           ๕.๘    หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs  เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน

รอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

   อนึ่ง การพิจารณาผลตามเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ใหพิจารณาจากเอกสาร

สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย (SMEs) เทานั้น 

               ๕.๙   หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดารท่ีถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ

สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือ          

จัดจางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

๖.     การทำสัญญาซ้ือขาย 

๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันท่ีทำขอตกลงซ้ือสพร.จะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือสพร.เห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือ กับสพร.ภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสพร.ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑)     เงินสด 

  (๒)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวนัทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 

(๓)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

             (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
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(๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงสพร. ไดรับมอบไวแลว 

   ๗.    คาจางและการจายเงิน 

สพร. จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และสพร. ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

   ๘.    อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

   ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทำขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา     ๑ วัน  นับถัดจากวันท่ี สพร. ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได

ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 

๑๐.๑   เงินคาพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได ตอเม่ือสพร.ไดรับอนุ มัติ เงินคาพัสดุจากเงิน

งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น 

๑๐.๒   เม่ือสพร.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง

นำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังนี้ 

(๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี

มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

    (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึง สพร. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สพร. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ            
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ค้ำประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปน 

ผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔   สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

ซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ สพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากสพร.ไมได 

(๑)    สพร.ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอท่ีจะทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 

    (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(๓)  การทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสพร. หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

(๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

          สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทำสัญญากับ สพร. ไวชั่วคราว 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

สิงหาคม  ๒๕๖๔  ๒
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ประธานกรรมการ        (นายอาศิส อัญญะโพธิ์) ลงนาม...นายอาศิส อัญญะโพธิ์.................. วันที่.. 16/06/2564... 
กรรมการ                  (นายชฎิล อินทระนก) ลงนาม..นายชฎิล อินทระนก.....................       คร้ังที่...1.................... 
กรรมการและเลขานกุาร   (นางสาวณัฏฐนภพร ศรุตศิริกุลธรา) ลงนาม..นางสาวณัฏฐนภพร ศรุตศิริกุลธรา 

ขอกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

งานจัดซ้ือและอนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

เพ่ือการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ 

 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

1. ความเปนมา

เนื่องดวยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. ไดพัฒนาแพลตฟอรม 

Citizen Portal ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ได

อยางสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย ตามที่ระบุไวในหนาที่ของ สพร. ที่ระบุไวในมาตรา 8 ของพระ

ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)  พ.ศ. 2561 ซึ่งการที่จะใหบริการ

แพลตฟอรมดังกลาวได สพร. ตองมีการพิสูจนและยืนยันตัวตนผูใชงานดวยวิธีการสะดวก นาเชื่อถือ และ

ปลอดภัย เพื่อใหมั่นใจไดวา ประชาชนที่ไดรับการพิสูจนตัวตนแลวเทานั้น จึงสามารถเขาถึงขอมูลสวน

บุคคล และขอรับบริการตาง ๆ จากรัฐได 

สพร. เห็นวา เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เชน เทคโนโลยีรูจำใบหนา 

(Face Recognition) การแปลงภาพเปนขอความ (Optical Character Recognition) เปนเทคโนโลยีท่ี

เริ ่มมีการใชงานอยางแพรหลาย มีความนาเชื ่อถือสูง สามารถนำมาใชในการพิสูจนและยืนยันตัวตน

ผูใชงานได สพร. จึงจำเปนนำเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในการพัฒนา และนำรองใหบริการแพลตฟอรม 

Citizen Portal และสามารถนำเทคโนโลยีดังกลาวไปขยายผลเปนแพลตฟอรมเพื่อการพิสูจนและยืนยัน

ตัวบุคคล (Digital ID) สำหรับหนวยงานภาครัฐไดตอไป โดยในชวงนำรองจะใชเทคโนโลยีดังกลาวใน

รูปแบบเหมาจายกอน แลวจึงพิจารณารูปแบบการใชงานท่ีเหมาะสมในอนาคตตอไป 

2. วัตถุประสงค  

เพื่อจัดซื้อสิทธิ์การใชงานระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence Service) 

เพื่อนำมาใชในการพิสูจนและยืนยันตัวตน สำหรับใชในแพลตฟอรม Citizen Portal และแพลตฟอรม 

อื่น ๆ ตามขอกำหนดที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) กำหนด พรอมกับรองรับในการ
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ใหบริการกับประชาชนในการพิสูจนและยืนยันตัวตน สำหรับพอรทัลกลางเพื่อประชาชน (แอปพลิเคชัน

ทางรัฐ) ไดอยางเพียงพอและไมจำกัดปริมาณการใชงาน 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา  

3.1.มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2.ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3.ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือ ทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

3.5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ทิ ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6.มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามท่ี คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7.เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพในงานตามท่ีระบุไวในเอกสารนี้ 

3.8.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ หรือไมเปน

ผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.9.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 

4. การเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารนี้   

4.2 ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาตามวัน-เวลา ท่ีกำหนด 

4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันท่ียืนยันราคาสุดทายโดยภายใน

กำหนดยืนราคา หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีท่ี สพร. จำเปนตองขอใหผูเสนอราคาขยาย

ระยะเวลาการยืนราคา ผูเสนอราคาตองทำการขยายกำหนดยืนราคาให สพร. ตามความประสงค 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคาในแตละรายการตามขอบเขต

การดำเนินการ ภายในวัน-เวลาท่ี สพร. กำหนด ภายหลังจากการเสนอราคา   
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4.6 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงาน

ท่ีผูเสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ีผูเสนอราคา

เสนอ 

เอกสารอางอิง 

ใหขอบเขตการดำเนินงาน

ท่ี สำนักงานกำหนด 

ใหระบุขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ี 

ผูเสนอราคาเสนอ 

ใหระบุจุดท่ีดีกวา หรือ 

เทียบเทา 

ใหระบุ

เอกสารอางอิง 

(ถามี) 

5. เกณฑการพิจารณาราคา

ผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด และมีเอกสารหลักฐานตางๆ ครบถวนตามท่ีกำหนดในเอกสารนี้

จึงจะไดรับการพิจารณา โดยการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอ สำนักงานจะตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และ

พิจารณาจากราคารวม 

6. ขอบเขตการดำเนินงาน

6.1. ผูขายตองดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบท่ีเสนอในโครงการนี้ พรอมทดสอบระบบท้ังหมด  

6.2. ผูขายตองเสนอรูปแบบใชงานระบบ โดยการใชบริการจะเปนการเรียกผาน Web Services และ 

Software Development Kit (SDK) โดยใหบริการ 1 ป ไมจำกัดจำนวนรายการที่ร องขอเขาไป

ตรวจสอบ โดยเริ่มคิดคาบริการนับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเสร็จสมบูรณ

เรียบรอยแลว 

6.3. ผูขายจะตองดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยขอมูล

สวนบุคคลที่ไดรับจากผูซื ้อผานระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence 

Service) ใหเปนไปตาม กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 และนโยบาย และมาตรการตาง ๆ ที่ผู ซื ้อกำหนด เชน คำประกาศเกี่ยวกับความเปน

สวนตัว (Privacy Notice) ของบริการของผู ซื ้อที ่เกี ่ยวของ เปนตน ทั้งนี้ ผู ขายจะตองลงนามใน 

“ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processing Agreement)” ตามท่ีผูซ้ือกำหนด 
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7. ขอกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค

7.1. คุณสมบัติทางเทคนิคของระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence Service) 

เพ่ือบริการซอฟตแวรท่ีใชในการพิสูจนและยืนยันตัวตน 

7.1.1.สามารถตรวจสอบคลิปวีดีโอเพื ่อยืนยันวาคลิปดังกลาวถายจากเปนบุคคลจริง (Liveness 

Detection) ) โดยจะตองรองร ับการใช งานและประมวลผลบนอุปกรณเคล ื ่อนที ่ เชน 

โทรศัพทมือถือ หรือ แท็บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 5 (เฉพาะ Android ที่รองรับการ

ใชงาน Google Mobile Service) และ iOS 8 ขึ ้นไป ที ่ใชงานบน CPU ARM v7 / v8 และ 

รองรับการประมวลผลแบบ ปญญาประดิษฐแบบ NEON instruction sets ดวยการแสดง

ทาทางใบหนาในลักษณะท่ีกำหนด อยางนอยดังนี้  

1) พยักหนา

2) อาปาก

3) เอียงใบหนาไปทางซายและทางขวา

4) กระพริบตา

โดยหลังจากตรวจสอบเสร็จ บริการดังกลาวตองสงกลับ (Return) ระดับความมั ่นใจ 

(Confidence Level) วาคลิปดังกลาวถายจากบุคคลจริง และภาพถายหนาตรงของบุคคลจาก

คลิปวีดีโอที่ใหตรวจสอบ และ จะตองรองรับการตรวจสอบปองกันการปลอมแปลงอัตลักษณ

ใบหนาดวยภาพถาย, หนากากปกคลุมใบหนาแบบภาพถาย และวีดีโอภาพใบหนา เปนอยาง

นอย

7.1.2.สามารถทำการเปรียบเทียบภาพใบหนาจากภาพถาย 2 ภาพ โดยสงกลับ (Return) ผลการ

ตรวจสอบเปนระดับความม่ันใจ (Confidence Level) วาภาพถายท้ังสองมาจากบุคคลเดียวกัน 

ท้ังนี้ หนึ่งในภาพถายท่ีใชในการเปรียบเทียบอาจมาจากรูปภาพบัตรประจำตัวประชาชน 

7.1.3.สามารถอานขอมูลตัวอักษรจากรูปภาพบัตรประชาชน โดยขนาดของภาพถายมีขนาด 

600x400 พิกเซล หรือมากกวา และแยกแยะขอมูลที่อานไดจากบัตรประชาชนไทยเปนชุด

ขอมูลท่ีประกอบดวย ขอมูลอยางนอย ดังนี้ 

1) ชื่อ

2) นามสกุล

3) เลขท่ีบัตรประชาชน
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4) วัน เดือน ป เกิด 

5) ท่ีอยู 

6) วันท่ีออกบัตร 

7) วันท่ีหมดอายุบัตร 

7.2. ระบบบริการฯ จะตองรองรับการเรียกใชงาน Web Service พรอมกันขั้นต่ำอยางนอย 2 รายการ 

(Concurrent Access)   

7.3. ระบบบริการฯ จะตองติดตั ้งบนศูนยขอมูล (Data Center) ท่ีไดรับการรับรองในระดับ Tier 3 

จากสถาบันท่ีสามารถรับรองได เปนอยางนอย 

7.4. ระบบบริการฯ และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของตองไดรับการประมวลผลและจัดเก็บในประเทศไทย 

ภายใตการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 และดำเนินการสอดคลองกับ

กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2560 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนตน รวมถึงนโยบาย และมาตรการ

ตาง ๆ ที่สำนักงานกำหนด เชน นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 

Policy) เปนตน 

8. ระยะเวลาดำเนินงาน 

8.1  ผูขายจะตองดำเนินการติดตั้งและทดสอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจาก สพร. หรือวันท่ี 

สพร. กำหนด 

8.2  ระยะเวลาการใชงานจำนวน 1 ป นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเสร็จ

สมบูรณเรยีบรอยแลว 

9. การสงมอบงาน  

   สงมอบ License File และวิธีการใชงานในรูปแบบยูเอสบีไดรฟ (USB Drive) และติดตั้งซอฟตแวร

ระบบที่เสนอในโครงการนี้ใหพรอมใชงาน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจาก สพร. หรือวันท่ี 

สพร. กำหนด (นับรวมวันหยุดราชการ) 

10.  เง่ือนไขการชำระเงิน 

   ผูซื้อจะชำระเงินใหกับทางผูขายงวดเดียวภายหลังท่ีผูขายไดทำการสงมอบและคณะกรรมการตรวจ

รับไดตรวจรับงานตามเง่ือนไขการสงมอบงานเสร็จสิ้นสมบูรณ 
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11. เง่ือนไขการปรับ 

กรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบพัสดุไดตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารนี้ ผูขายจะตองชำระคาปรับ

ใหในอัตรารอยละ 0.2 ของมูลคาพัสดุที่ไมไดรับมอบ แตตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท จนกวาจะไดรับพัสดุ

ครบถวน และกรณีท่ีผูขายไมดำเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน (ขอ 13. การรับประกัน/การบำรุงรักษา) ผูขาย

จะตองชำระคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลพัสดุที ่ชำรุด นับถัดจากวันที ่ตองดำเนินการจนกวาจะ

ดำเนินการแลวเสร็จ”  

 

12. วงเงินในการจัดหา 

  จำนวนเงินท้ังสิ้น 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 

 

13. การรับประกัน/การบำรุงรักษา  

13.1. ผูขายจะตองมีการรับประกันและบำรุงรักษาซอฟตแวรระบบท่ีจัดซ้ือใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดเปน

ปกติจากเจาของผลิตภัณฑตลอดระยะการใชงานตามขอ 8 (ไมนอยกวา  1 ป) 

13.2. ผูขายตองทำการปรับปรุงซอฟตแวรที่เสนอ (Upgrade Version) เปนเวอรชันลาสุดและปจจุบัน

ทันสมัย ตลอดอายุการรับประกันผลงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการแกขอบกพรอง (Bug)   ตางๆของ

ซอฟตแวรท่ีเสนอ เพ่ือใหการใชงานซอฟตแวรมีประสิทธิภาพอยูตลอด 

13.3. เม่ือพบปญหาการทํางานของซอฟตแวรท่ีจัดซ้ือ โดยท่ี สพร. ไมสามารถแกไขหรือตรวจสอบไดเอง 

ผูขายจะตองตรวจสอบและทำการแกไขภายในระยะเวลาอยางนอย 4 ชั่วโมง หรือตามที่ตกลง 

หลังจากไดรับแจงจากทาง สพร. 

 

14. การเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับ  

  ผูขายจะตองจัดการเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผูขายไดรับจากผู

ซ้ือ ซ่ึงรวมถึงขอมูลตาง ๆ ท่ี ผูซ้ือไดจัดทำข้ึนเนื่องจากการดำเนินงานนี้อยางเปนความลับ และ/หรือความลับ

ทางการคาของผูซื ้อ และผูขายตองหามาตรการในการจัดเก็บขอมูลที่เปนความลับใหมิดชิด ทั้งนี้ ผูขาย

จะตองลงนามใน “สัญญาไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ” พรอมสัญญาจาง 
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15. เง่ือนไขอ่ืน ๆ

15.1. สพร. ทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการดำเนินการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 

15.2. สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะดำเนินการจัดทำสัญญาเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น 

15.3. ผูเสนอราคา ซ่ึง สพร. ไดคัดเลือกไวแลว ไมมาทำสัญญาหรือขอตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไมมี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาวาผูเสนอราคานั้น เปนผูทิ้งงานและจะแจงเวียนให

สวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

15.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น

ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

15.5. ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทำสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาจำนวนรอยละ 5 ของ

มูลคาสัญญา  

15.6. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวง

อีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก สพร. แลว 

15.7. ขอมูลและเอกสารใด ๆ ท่ีผูขายไดรับทราบหรือไดรับจาก สพร. หรือลูกคาของ สพร. รวมท้ัง

ผลงานท่ีสงมอบ ผูขายจะตองถือเปนความลับ ไมนำไปเผยแพรใหบุคคลใดทราบเปนอันขาด เวน

แตจะไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูซ้ือ  

15.8. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการจายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผูขายไมสามารถสง

มอบงานไดตามขอกำหนดและเง่ือนไขการจาง (TOR) ขอหนึ่งขอใดก็ดี เวนแตการท่ีผูขายไม

สามารถสงมอบงานไดดังกลาวเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิไดเกิดจาก

ความผิดของฝายหนึ่งฝายใด 

16. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ทีมพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการเบ็ดเสร็จและการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ DD1P-Tฝายพัฒนา

ดิจิทัลโซลูชันส 1 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
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17. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม

- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เลขท่ี 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 

- Website :  www.dga.or.th  

- โทรศัพท    0-2612-6000 

- โทรสาร     0-2612-6012 




