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(ราง) ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกวดราคาจางงานจางบำรุงรักษาตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ (Government Smart Kiosk)  
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
                 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะประกวดราคาจางงานจาง
บำรุงรักษาตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคา              
ครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
วันท่ี ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 
 

/ผูสนใจ... 
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ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล cmp_division@dga.or.th หรือชองทาง
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี ........................ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันท่ี  
........................ 

    ประกาศ ณ วันท่ี     พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายสุพจน เธียรวุฒิ) 
      ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

๑๐



หนา 1 จาก 7 

(ราง) เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่ DGA/65/0058 

การจางงานจางบำรงุรกัษาตบูรกิารอเนกประสงคภาครฐั (Government Smart Kiosk) 
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ลงวันที่   ๑๐   พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

               สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึง่ตอไปนี้เรียกวา "สพร." มีความประสงคจะประกวด 
ราคาจางงานจางบำรุงรักษาตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาล 
ดจิิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนำและขอกำหนด 
ดังตอไปนี้ 

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓  สัญญามาตรฐานหนวยงาน 
๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 

       (๑)   หลักประกันสัญญา 
๑.๕     บทนิยาม 

(๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
(๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
(๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

๑.๗   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
               ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๒.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๒.๘  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสพร. ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                                  สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๑  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 (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียมการ
โอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
                                   (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) 
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                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หาก
ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
                                           (๒.๑)   ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันท่ี
ยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกำหนดยืนราคา ตาม TOR ขอ ๔.๔.๔ 
                                           (๒.๒)   ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคา
ในแตละรายการตามขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาท่ี สพร. กำหนด ตาม TOR ขอ ๔.๔.๕ 
                                           (๒.๓)   ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอราคาจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และ
ภาษีอ่ืนๆ (ถามี) หรือคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว และตองแสดงรายการโดยแยกเปนหัวขอตาม TOR ขอ ๔.๔.๖ 
                                   (๓)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) 
                                   (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     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหเริ่มทำงาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
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                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกสพร.ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ 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. 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สพร.จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                    กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สพร. จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ี สพร. กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
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                          ๕.๔     สพร.สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสพร. 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผู ยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สพร. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร. มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     สพร.ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของสพร.เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ัง สพร. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือ สพร. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สพร. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ 
จาก สพร. 
                          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 
                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว  
                        ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
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                 ๖.     การทำสัญญาจาง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับ สพร. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสพร.ยึดถือไวในขณะทำ
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแก สพร. โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทำสัญญา หรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึง สพร. ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          สพร.จะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการท่ีไดทำสำเร็จจริงตามราคาตอหนวย ตามขอ 
๙ เง่ือนไขการชำระเงิน ของขอกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) งานจางบำรุงรักษาตูบริการ
อเนกประสงคภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)  
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต 
จากสพร. จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ วัน  นับถัดจากวันท่ี สพร. ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  
๑ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือ สพร.ไดรับอนุ มัติ เงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทานั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือ สพร. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ 
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กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงสพร.ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ สพร. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ สพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากสพร.ไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทำ
การจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก สพร. หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทำสัญญากับสพร. ไวชั่วคราว 
 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 
งานจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 

ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มีภารกิจในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของ สพร. ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้งานและเพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ สพร. จึงได้ดำเนินโครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับ
ประชาชน หรือ GovChannel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งได้มีการขยาย
ผลโครงการในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น เว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ซึ่งได้รับผลตอบ
รับเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งจากหน่วยงานราชการที่ต้องการนำข้อมูลของหน่วยงานมาเผยแพร่และประชาชนที่ต้องการ
เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่าง
ครอบคลุม รวมถึงขยายขีดความสามารถของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ให้สามารถทำธุรกรรมแบบครบ
วงจรควบคู่ไปกับการให้บริการข้อมูลภาครัฐ และข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเดินหน้าขยายโครงการ 
GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย เติมเต็มประสิทธิภาพของตู้ Kiosk 
และบูรณาการให้สามารถบริการในรูปแบบ One Stop Service อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลและพัฒนาบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน ให้สามารถรับรู้และเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง ณ สถานที่ต่าง ๆ 
สำหรับให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ได้ อีกทั้งเพื่อให้ตู้บริการ
อเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและสามารถให้บริการกับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ สพร. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการจัดจ้างงานบำรุงรักษาตู้
บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยให้มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างต่อเนื ่อง 
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สม่ำเสมอ ตลอดถึงสามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้
บริการต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 

(Corrective Maintenance : CM) สำหร ับอ ุปกรณ์และระบบฯ ของต ู ้บร ิการอเนกประสงค ์ภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) ให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2. เพื่อให้มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เมื่อเกิด

ปัญหาขึ้นกับอุปกรณ์ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

2.3. เพื ่อให้ตู ้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

 

3. คุณสมบตัิผู้เสนอราคา 

3.1   มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพประเภทเดียวกับงานที่จัดหาตามเอกสารนี้ 

3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.5 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

3.7 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.8 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.9 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.10 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.11 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี                                    
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government            
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

4. การเสนอราคา 

4.4. ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

4.4.1. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้   
4.4.2. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
4.4.3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 
4.4.4. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายใน

กำหนดยืนราคาห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเป็นต้องขอให้ผู้เสนอราคาขยาย

ระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการขยายกำหนดยืนราคาให้ สพร. ตามความประสงค์ 

4.4.5. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 

 

 

4.4.6. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) หรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

และต้องแสดงรายการโดยแยกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

4.4.6.1. ราคาค่าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) โดยให้แสดงราคาต่อ

หน่วย (ตู้) โดยให้เสนอราคาต่อตู้ แยกตามพ้ืนที่อ้างอิงตาม ภาคผนวก ก. 

ขอบเขตการดำเนินงาน
ที่ สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงานที่
ผู้เสนอราคาเสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ
ดำเนินงาน 

เอกสารอ้างอิง 

ให้คัดลอกขอบเขต
การดำเนินงานที่ 
สพร. กำหนด 

ให้ระบขุอบเขตการ
ดำเนินงานที่ผู้เสนอ
ราคา เสนอ 

ให้ระบุจุดที่ดีกว่าหรือ
เทียบเท่าขอบเขตการ
ดำเนินงานที่กำหนด 

ให้ระบุเอกสารอ้างอิงของ
ขอบเขตการดำเนินงานที่
เสนอ (ถ้ามี) 
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4.4.6.2. ราคาค่าบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM) ในลักษณะ 

Onsite Service โดยให้แสดงราคาต่อหน่วย (ตู้) โดยให้เสนอราคาต่อตู้แยกตามพื้นที่    

อ้างอิงตามภาคผนวก ก. 

4.4.6.3. ราคาอุปกรณห์รือวัสดุตามภาคผนวก ข.  

4.4.6.4. ราคาม้วนกระดาษต่อ 1 ม้วน สำหรับใช้กับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government 

Smart Kiosk) จำนวน 300 ม้วน หรือในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างมีการสั่งซื้อเพ่ิมเติม 

4.4.6.5. ราคาค่าขนย้ายตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ในกรณีที่ 

สพร. มอบหมายให้มีการเคลื่อนย้าย โดยให้คำนวณค่าใช้จ่ายตามระยะทางคิดเป็นจำนวน

เงิน บาทต่อกิโลเมตร  

4.4.6.6. ให้เสนอราคาตามแบบฟอร์มการเสนอราคาที่กำหนดไว้มีรายละเอียดตามภาคผนวก ค. 

 

5. เกณฑ์การพิจารณาราคา  

ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดใน
เอกสารนี้จึงจะได้รับการพิจารณา โดยการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ผู ้ว่าจ้างจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคารวม 

 

6. ขอบเขตการดำเนินงาน 

6.4. ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart 

Kiosk) รวมถึงป้องกันความชำรุดเสียหายของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์สิ่งจำเป็น

ที่เก่ียวข้องทุกประการ เพ่ือให้ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) สามารถใช้งานได้ดี

ตามปกติ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

6.4.1. ผู ้ร ับจ้างต้องจัดทำแผนการบำรุงร ักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) ตู ้บริการ

อเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)  

6.4.2. ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) ทุก ๆ 90 วัน นับ

จากวันเริ่มสัญญา รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (3 เดือน/ครั้ง) 

6.4.3. ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ตามท่ีกำหนดไว้ใน ภาคผนวก ข. 
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6.4.4. จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ให้อ้างอิงตาม ภาคผนวก ก. 

6.4.5. กรณีที่ผู ้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือภัย

ธรรมชาติ ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งเลื่อนวันเข้าดำเนินงานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Line กลุ่ม หรือเมล์

ของ สพร.  

6.5. รายละเอียดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) ตัวตู้และอุปกรณ์ภายในตู้ Kiosk 

ที่ต้องดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 

6.5.1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ทั้งภายนอก

และภายในเพื่อหาความผิดปกติต่อตัวตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เช่น 

รอยเปื้อน บิ่น บุบ เบี้ยว ถลอก หลุด ลอก สนิม การงัดแงะ เจาะรูกุญแจ การอัดกาวเข้ารูกุญแจ เป็น

ต้น ในกรณีที่พบความผิดปกติต่อตัวตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ผู้รับ

จ้างจะต้องทำการแก้ไข และจัดทำเป็นรายงานแสดงรูป ตำแหน่ง ขนาด พร้อมข้อความที่บ่งบอกถึง

ความผิดปกติ 

6.5.2. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ต้องสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่อยู่ในอาการ Paper Jam และให้มีความพร้อม

ใช้งานตลอดเวลา 

6.5.3. ตรวจสอบม้วนกระดาษของเครื่องพิมพ์ และต้องดำเนินการเปลี่ยนม้วนกระดาษเทอร์มอลปริ้นเตอร์

ทันทีที่พบว่ากระดาษหมด ใกล้หมด (ความหนาของม้วนกระดาษคงเหลือไม่ถึง 10 มิลลิเมตร) โดยวัด

จากขอบในถึงขอบนอกของกระดาษ 

 

 

 

 

 

6.5.4. ตรวจสอบจอแสดงผล (Monitor) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมี Dead หรือ Bright Pixel ไม่

เกินไปกว่า 6 จุด สีจอภาพไม่เพี ้ยนและไม่เป็นเงา รวมถึงไม่มีเส้นขาดพาดหน้าจอทั้งแนวตั้งและ

แนวนอน 

6.5.5. ตรวจสอบอุปกรณ์ Smart card Reader ต้องสามารถใช้งานร่วมกับบัตรประชาชนของกรมการ

ปกครองได้ดีตามปกติ 

ความหนาของม้วนกระดาษ 
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6.5.6. ตรวจสอบกล้องต้องสามารถทำงานหรือบันทึกภาพผู้ใช้งาน ณ ขณะที่ใช้งานตู้บริการอเนกประสงค์

ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ได ้

6.5.7. ตรวจสอบการรั ่วของไฟฟ้าทั ้งภายใน ภายนอก และส่วนที ่ส ัมผัสกับผู ้ใช้งาน  (โดยให้แสดงค่า

แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หน่วยเป็นโวลท์) 

6.5.8. ทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งที่เข้าบำรุงรักษา รวมทั้งใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด

ส่วนภายนอกของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)  

6.5.9. ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเสียงสัญญาณ

เตือนจากเครื่องจะต้องสามารถใช้งานได้ 

6.5.10. ตรวจสอบการสำรองการจ่ายไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) ได้อย่างน้อย 10 นาที เมื่อไฟฟ้าอาคารดับ 

6.5.11. ตรวจสอบการทำงานของชุดพัดลมระบายอากาศ โดยตัวพัดลมจะต้องสามารถใช้การได้ดี ไม่หมุนช้า

กว่าปกติและแผงกรองฝุ่นจะต้องไม่มีฝุ่นติด 

6.5.12. ตรวจสอบการต่อพ่วงของ Connection ต่าง ๆ โดยตรวจสอบความแน่นหนาการต่อเชื่อม และสภาพ

ความพร้อมใช้งาน 

6.5.13. ตรวจสอบอุปกรณ์ปลั๊กไฟภายในตู้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ไม่มีร่องรอยการไหม้ หรือคราบเขม่า 

6.5.14. ติดสัญลักษณ์ (Sticker) แสดงการเข้าดำเนินงาน Preventive Maintenance: PM ทุกครั ้งที ่เข้า

ดำเนินงานบำรุงรักษา 

           รายละเอียดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบปฏิบัติการและแอป

พลิเคชัน โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินงานดังนี้ 

6.5.15. ตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งภายในตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) 

6.5.16. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบการใช้งานและตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน  

ที่ให้บริการของตู้ Kiosk 

6.5.17. กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน ให้ผู้รับจ้างประสานงานกับผู้ว่าจ้างผ่านช่องทางอีเมล 

kiosk_support@dga.or.th หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ตามที่ สพร. ได้แจ้งไว้เพ่ือ

ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

6.5.18. กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนร่วมกับผู้ว่าจ้างและสรุปแผน เพ่ือดำเนินการ

แก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป โดยต้องจัดส่งสรุปเเผนการดำเนินงานให้ทราบภายใน 3 วันทำการ 
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6.5.19. ทดสอบใช้งาน Application ที่ให้บริการบนตู้ Kiosk ตาม Check List ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

6.5.20. จัดทำเอกสารรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้าง

กำหนด ซึ่งอาจเพิ่มเติมข้อปฏิบัติที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรเป็นกรณีไป 

6.6. รายละเอียดงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM) ตู้บริการอเนกประสงค์

ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานดังนี้ 

6.6.1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าซ่อมแซมแก้ไขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government 

Smart Kiosk) ตามลักษณะความผิดปกติทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยต้องเข้าถึงสถานที่ตั้งของตู้

บริการที่แจ้งเหตุผิดปกติและทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ (เขต กทม. และ

ปริมณฑล) และ 3 วันทำการ (เขตต่างจังหวัด) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

6.6.2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนใช้งานทดแทนโดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำดังนี้ 

• คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ 

- มีหน่วยประมวลผลแบบ Intel Core i3 หรือดีกว่า 

- มีความเร็วหน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า 1.6 GHz หรือดีกว่า 

- มีหน่วยความจำสำรอง (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB แบบ DDR3 จำนวน 1 แผง

และสามารถขยายหน่วยความจำเพ่ิมเติมได้อีกไม่น้อยกว่า 1 แผง  

- มีหน่วยความจำแบบแฟลช (Flash Memory) ขนาด 32 GB แบบ eMMC 

- มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD mSATA ขนาดพ้ืนที่ 128 GB หรือดีกว่า 

- รองรับ SD Card แบบ Micro SD 

- รองรับการเชื่อมเครือข่าย LAN ที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถปรับตั้งค่าการใช้งานได้จาก BIOS 

- มีการติดตั้งโมดูล Trusted Platform Module (TPM 2.0) 

- สามารถรองรับการตั้งค่ารหัสความปลอดภัยของ BIOS ได ้(Administrator, User) 

- Basic Input Output System (BIOS) ต้องรองรับการปรับตั้งค่า Secure Boot ได ้ 

- รองรับระบบปฏิบัติการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- Windows 10 64 bit 
- Ubuntu 16.04 LTS 
- Android 5.1 

- มีช่องรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
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- ช่องแสดงผลแบบ HDMI โดยรองรับมาตรฐาน V1.4b ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถตั้งค่า Wake On Power ได้ 

• หน้าจอแสดงผล  

- เป็นหน้าจอแบบสัมผัสชนิด Capacitive 

- มีคุณสมบัติแบบ CLD หรือเทียบเคียง หรือดีกว่า 

- เป็นชนิดจอภาพ (Display Type) แบบ SXGA TFT หรือดีกว่า 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ความละเอียด Native Resolution ไม่น้อยกว่า 

1280x1024 หรือดีกว่า 

- รองรับการแสดงสีไม่น้อยกว่า 16 ล้านสี 

- รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพแบบ HDMI 

- รองรับการทำงานแบบ Plug & Play ผ่าน HDMI 

- สามารถทำงานได้บน Android-x86 6.0 หรือ Version สูงกว่าได้เป็นอย่างดี 

• เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) 

- ความละเอียดการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 203 DPI 

- สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกชนิด อาทิเช่นแบบ 1 มิติและ 2 มิต ิ

- รองรับกระดาษเทอร์มอลหน้ากว้างขนาด 78 มิลลิเมตร 

- รองรับม้วนกระดาษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของม้วนกระดาษเท่ากับ 83 มม. 

- สามารถทำงานได้บน Android-x86 6.0 หรือ Version สูงกว่าได้เป็นอย่างดี 

• เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 

- มีคุณสมบัติแบบ Line Interactive With Stabilizer Design 

- มึคุณสมบัติรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ โดยอัตโนมัติป้องกันโหลดเกินพิกัดและ

ลัดวงจรพร้อมทั้งชุดป้องกันไฟกระชาก ขนาด 800 VA ,480 W หรือดีกว่า 

- มีโปรแกรมตรวจสอบการทำงานของ UPS แบบ Command line Linux daemon 

ผ่านการเชื่อมต่อแบบ USB 
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• กล้องเว็บแคม 

- รองรับการบันทึกภาพที่ความละเอียดแบบ Full HD ไม่น้อยกว่า 1080P 

- รองรับโฟกัสแบบอัตโนมัติ (Auto focus) 

- ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB 

- สามารถทำงานได้บน Android-x86 6.0 หรือ Version สูงกว่าได้เป็นอย่างดี 

• ลำโพง (Speaker) 

- เป็นลำโพงที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ชนิด 2.0 

- สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตามข้อ 7.3.2 ด้วยสาย AUX 3.5 mm  

- ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าขนาด 220 V(AC) 

- ให้คุณภาพเสียงระดับ Stereo และให้ครบทั้งย่านเสียงแหลมและเสียงเบส 

ทั้งนี้อุปกรณ์ที่นำมาทดแทนต้องสามารถติดตั้งใช้งานภายในตู้บริการเอนกประสงค์ภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) ได้อย่างสวยงามดังเดิม กรณีจำเป็นต้องมีการดัดแปลงเพิ่มเติมของการ

ติดตั้งภายในตู้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ สพร. ทราบถึงวิธีการแนวทางและผลกระทบก่อนทุกครั้ง และต้อง

ได้รับอนุญาต ก่อนดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

6.6.3. กรณีพบความผิดปกติภายนอกตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ผู้รับจ้าง

ต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา สภาพภายนอกตัวตู้ให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงามดังเดิม 

6.6.4. กรณีพบความผิดปกติต่ออุปกรณ์ภายในตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 

หลังจากท่ีเข้าตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบถึงปัญหาและต้นเหตุของความเสียหาย 

กรณีต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมเสนอราคา

อุปกรณม์าที่ kiosk_support@dga.or.th และเมื่อได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของเดิมหรือดีกว่า รายละเอียดตามภาคผนวก ข. หรือ

ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ซึ่งอุปกรณ์นั้นต้องสามารถใช้งานร่วมกันกับ Software หรือ Application ที่

ติดตั้งอยู่ในตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ได้อย่างสมบูรณ์  

6.6.5. รายละเอียดการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM) Software App 

Center ที่ติดตั้งในตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 

6.6.5.1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการร่วมกับผู้ว่าจ้างในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

6.6.5.2. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับผู้ว่าจ้าง หลังจากท่ีมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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6.6.6. ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารรายงานการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM)  

ตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งอาจเพิ่มเติมข้อปฏิบัติที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

6.6.7. ในการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงนั้น ผู้รับจ้างต้องมีการรับประกันผลงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  

1 เดือนในกรณีเกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

6.7. ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานการเคลื่อนย้ายตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) โดยต้อง

รับประกันตัวตู ้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) และอุปกรณ์ภายในตู ้บริการ

อเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ขณะเคลื ่อนย้าย โดยคิดคำนวณค่าดำเนินการตาม

ระยะทางเป็นจำนวนเงินต่อกิโลเมตร พร้อมทำรายงานการย้ายจุดติดต้ังในแต่ละงวดงาน 

6.8. ข้อกำหนดอื่น ๆ 

6.8.1. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่องทางการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) ที่สามารถรับแจ้งได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์

พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้สำหรับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้

ว่าจ้างที่ได้รับมอบหมายให้สามารถติดต่อได้สะดวกในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ โดยหลังจากที่ผู้

รับจ้างได้รับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมงทางโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

6.8.2. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ติดตั้งตู ้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart 

Kiosk) ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ดังเดิม โดยต้องเริ่ม

ซ่อมแซมแก้ไขนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง เว้นแต่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ซึ่งอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อเนื่องและชื่อเสียงของการให้บริการ ตามสถานที่ติดตั้ง ณ เวลานั้น แล้วแต่กรณีไป  

6.8.3. ในกรณีที่ตรวจพบว่าตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) มีร่องรอยในลักษณะ

ที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เช่น การถูกงัด แงะ เจาะรูกุญแจ อัดกาวเข้ารูกุญแจ การทุบทำลายหรือทำให้

อุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ชำรุดที่เกิด

จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือมีการขนย้าย/เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

สพร. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งมายังผู้ว่าจ้างทันทีที่พบ พร้อมถ่ายรูปความเสียหายทั้งหมดส่งให้กับผู้ว่าจ้าง

โดยเร็ว เพื่อเป็นหลักฐานดำเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผู้ว่าจ้างมีความต้องการหลักฐานเพิ่มเติม 

ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะแจ้งไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามท่ีร้องขอได้  
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6.8.4. ในระหว่างการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานตามที่ผู้

ว่าจ้างกำหนด กรณีเกิดภัยพิบัติ โรคระบาดทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือขออนุมัติและกำหนดแผนการเข้าดำเนินการใหม่ต่อไป 

6.8.5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำสติ๊กเกอร์สำหรับบ่งบอกครั้งที่และวันที่  ที่เข้าบำรุงรักษาพร้อมจัดทำ Checklist 

สำหรับจัดทำรายงานทุกครั้งที่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

6.8.6. ผู ้รับจ้างจะต้องปรับปรุงรายชื่อ Contact Point ของแต่ละสถานที่ตามช่วงเวลาที ่ได้มีการเข้าไป

ดำเนินการบำรุงรักษา 

6.8.7. ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงาน ตามข้อที่ 8 เงื่อนไขการส่งมอบงาน งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 13 ของเอกสารนี้ และ

กำหนดให้มีรูปแบบรายงานตามผนวก ง. 

6.8.8. ข้อกำหนดการเปิด-ปิดงาน 

6.8.8.1. การเป ิดงาน  ผ ู ้ร ับจ ้างจะต ้องดำเน ินการเป ิดเลขร ับเร ื ่องผ ่านช ่องทาง อ ี เมล 

kiosk_support@dga.or.th  ของผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการ ดังนี้ 

6.8.8.1.1. การเปิดงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ให้

ผู้รับจ้างเปิดเลขรับเรื่อง (Case ID) ผ่านช่องทางอีเมล 

kiosk_support@dga.or.th ของผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียด เช่น รหัสตู้

บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จุดติดตั้ง วันที่ 

และเวลาที่จะเข้าดำเนินการเป็นอย่างน้อย 

6.8.8.1.2. การเปิดงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM) 

ให้มีรายละเอียด กรณีได้รับแจ้งผ่าน kiosk_support@dga.or.th ให้ผู้รับ

จ้างเข้าดำเนินการซ่อมบำรุง ตามสาเหตุแห่งปัญหาที่ได้รับแจ้ง โดยอ้างอิง

วันที่เริ่มต้นดำเนินการจากเลขรับเรื่อง (Case ID) ตามท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งไว้ 

6.8.8.2. การปิดงานผู้รบัจ้างจะต้องรายงานผลการดำเนินงานผ่านช่องทางอีเมล 

kiosk_support@dga.or.th ดังนี้ 

6.8.8.2.1. กรณีดำเนินการแล้วเสร็จในวันที ่และเวลาที่เข้าดำเนินการ ให้ผู ้รับจ้าง

ดำเนินการปิดเรื่องรับเรื่อง (Case ID) โดยอ้างอิงจากจากเลขรับเรื่อง ผ่าน

ช่องทางอีเมล kiosk_support@dga.or.th ของผู้ว่าจ้างโดยระบุถึงปัญหา

และแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างน้อยภายในวันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 
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6.8.8.2.2. กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จในวันที่และเวลาที่เข้าดำเนินการ ผู ้รับจ้าง

จะต้องแจ้งผ่านช่องทางอีเมล kiosk_support@dga.or.th ของผู้ว่าจ้างโดย

ระบุเลขรับเรื่อง (Case ID) สาเหตุทีไ่ม่สามารถดำเนินงานแก้ไข รวมถึงวันที่

ประมาณการแล้วเสร็จ โดยผู ้ร ับจ้างจะต้องแจ้งความคืบหน้าของการ

ปฏิบัติงานผ่านช่องทางอีเมล kiosk_support@dga.or.th ของผู้ว่าจ้างเป็น

ระยะเวลาจนกว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ 

6.8.8.2.3. กรณีดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จในภายหลัง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปิดเลขรับ

เรื่อง (Case ID) โดยอ้างอิงจากเลขรับเรื่องเดิมพร้อมระบุปัญหา สาเหตุของ

ปัญหา และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปภายในวันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 

6.8.8.3. ช่องทางการเปิด-ปิดเลขรับเรื่องและการรายงานผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องทำการ 

เปิด-ปิดเลขรับเรื่องและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านช่องทางอีเมลของผู้ว่าจ้างที่ 

kiosk_support@dga.or.th เท่านั้น 

6.8.9. กรณีระบบ Mail ของผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ การดำเนินงานตามข้อ 7.5.8 

ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเป็นช่องทางสำรองใน

การสื่อแบบกลุ่มเพ่ือเป็นหลักฐานได้ จนกว่าระบบ Mail จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

6.8.10. การดำเนินงานซ่อมบำรุงจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามขอบเขตของงาน ก่อนสัญญา

สิ้นสุด ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า

ก่อนสัญญาสิ้นสุด และยังคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  

6.8.11. กรณีมีการย้ายจุดติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขตู้บริการอเนกประสงค์

ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ณ จุดติดตั้งใหม่ โดยคิดค่าใช้จ่ายของจุดติดตั้งใหม่ไม่เกินการ

เสนอราคาตาม ภาคผนวก ก. 

6.8.12. กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติการเปลี่ยนอุปกรณ์ ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชำรุด โดยต้อง

ระบุรายละเอียด เช่นชื่ออุปกรณ์ รุ่น รหัสและ Serial Number ของอุปกรณ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำ

รายงานการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ท่ีเสียตามงวดงาน 

6.8.13. ม้วนกระดาษสำหรับเครื่อง Thermal Printer 

6.8.13.1. ผู้รับจ้างต้องสำรองกระดาษสำหรับใช้งานในโครงการนี้ จำนวน 300 ม้วน พร้อมจัดทำ

รายงานการเปลี่ยนกระดาษและ Stock ของม้วนกระดาษที่เหลืออยู่ในแต่ละงวดงาน 
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6.8.13.2. กรณีเมื่อสิ้นสุดสัญญา แล้วพบว่ากระดาษที่ใช้งานคงเหลือผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งคืน

ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

6.8.13.3. กรณีในระหว่างดำเนินงานตามสัญญาพบว่ากระดาษหมด (เกิน 300 ม้วน) ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดหาเพิ่มเติมมาใช้งาน โดยสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับผู้ว่าจ้างได้ตามจำนวนการ

ใช้งานจริงในแต่ละงวดงาน (เบิกจ่ายตามจริง) 

6.8.13.4. คุณสมบัติกระดาษใบเสร็จ สำหรับเครื่อง Thermal Printer ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูแกน

ม้วนขนาด 12 มิลลิเมตร ขนาดหน้ากว้าง 80 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษ

อย่างต่ำ 83 มิลลิเมตร ความหนาของกระดาษไม่ต่ำกว่า 58 แกรม ที่สามารถใช้ร่วมกับตู้

บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ได ้

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 12 เดือน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

8. เงื่อนไขการส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและส่งมอบงาน จำนวน 13 งวด ดังนี้ 

  งวดที่ 1 ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ในรูปแบบ
เอกสารจำนวน 1 ชุด และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลง Flash Drive จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้   

1.1 แผนการดำเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการ 

1.2 แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) 

1.3 แบบฟอร์มสำหรับเข้าดำเนินงาน Preventive Maintenance : PM 

1.4 แบบฟอร์มสำหรับการเข้าดำเนินงาน Corrective Maintenance : CM 

1.5 แบบฟอร์มสำหรับงานการเคลื่อนย้ายตู้ Kiosk 

1.6 กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใช้ในโครงการจำนวน 300 ม้วน 

1.7 ช่องทางการสนับสนุนการแก้ปัญหาที ่เกี ่ยวข้องกับตู ้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) ที ่สามารถรับแจ้งได้ทุกวันตลอด 24 ชั ่วโมง ผ่านทาง

หมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
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  งวดที่ 2-13 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
เดือน ในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลง Flash Drive จำนวน 1 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance : PM) ประจำงวดงาน ที่มีการเข้าดำเนินการในแต่ละครั้ง ประกอบด้วย

เนื้อหาดังนี้ 

2.1.1. วันที่และเวลาที่เปิด-ปิดเลขรับเรื่อง ผ่านช่องทางอีเมล 

kiosk_support@dga.or.th ของผู้ว่าจ้าง 

2.1.2. เลขรับเรื่อง (Case ID) ที่แจ้งผ่านอีเมล kiosk_support@dga.or.th  

2.1.3. หมายเลขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 

2.1.4. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

2.1.5. ภาพถ่ายตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ก่อน

ดำเนินการและหลังดำเนินการ 

2.1.6. ภาพถ่ายของการทดสอบการพิมพ์  

2.1.7. ภาพถ่ายแสดงค่าการวัดอุณหภูมิของ PC และ UPS ภายในตู้ Kiosk (ค่าตัวเลข) 

2.2 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง  (Corrective  

Maintenance : CM) (ถ้ามี) โดยให้จ ัดส่งเฉพาะ เมื ่อมีการเข้าดำเนินงานมี

รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1. วันที่และเวลาที่เปิด-ปิดเลขรับเรื่อง (Case ID) ผ่านช่องทางอีเมล 

kiosk_support@dga.or.th ของผู้ว่าจ้าง 

2.2.2. เลขรับเรื่อง (Case ID) ที่แจ้งผ่านช่องทางอีเมล kiosk_support@dga.or.th 

2.2.3. หมายเลขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 

2.2.4. รายละเอียดของปัญหาที่พบ 

2.2.5. การแก้ไขปัญหาและผลการดำเนินงาน 

2.2.6. รูปภาพปัญหาของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 

ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 

2.2.7. ชื่อผู้ปฏิบัติงาน 

 



15 
 

ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรมการ   นายอุสรา วิสารทานนท ์ ลงนาม……….. อุสรา  วิสารทานนท์..............                   วันที่ ..28../…10.../.2564. 

กรรมการ             นายนิติ ชยักะเสว ี ลงนาม ............นิติ ชัยกะเสวี........................                                  ครั้งที่  ….1…. 

กรรมการและเลขานกุาร  นายวีระยุทธ เจตน์จำนงค์สกุล ลงนาม ...........วีระยุทธ เจตน์จำนงค์สกุล.....  
   

 

2.3. รายงานสรุปการ PM / CM ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 

 (Government Smart Kiosk) และสถานที่จุดติดตั้งตู้, วันที่เริ่มดำเนินการ 

Maintenance, จำนวนม้วนกระดาษที่ใช้รวม, จำนวนม้วนกระดาษท่ีใช้แยกรายตู้ในแต่

ละงวดงาน, จำนวนการเข้าทำ Corrective Maintenance รายตู้บริการอเนกประสงค์

ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ในแต่ละงวดงาน 

2.4 รายงานการเปลี ่ยนแปลงจุดติดตั ้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government 
Smart Kiosk) โดยระบุถึงสถานที่ติดตั้งตู้เดิม สถานที่จุดติดตั้งใหม่ วันที่และเวลาที่ทำ
การย้าย รูปภาพและสถานที่ติดตั้ง พร้อมด้วยผลการทดสอบอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยให้
จัดส่งเฉพาะในเดือนที่มีการดำเนินการ (ถ้ามี) 

2.5 รายงานอุปกรณ์ที่เสียและอุปกรณ์ที่ทำการเปลี่ยน (หากมี) โดยต้องระบุข้อมูลดังนี้ 

-  หมายเลขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk ID) 

-  รายการอุปกรณ์ที่เสียพร้อมรหัส Serial Number ของอุปกรณ์ท่ีชำรุด 

- รายการอุปกรณ์ใหม่ท่ีทำการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด พร้อมรหัส  

  Serial Number ของอุปกรณ์ใหม่นั้น (โดยต้องถ่ายรูปที่เห็นหมายเลข Serial  

   Number อย่างชัดเจนบนอุปกรณ์นั้นๆ) 

- วันที่ถอดอุปกรณช์ำรุด , วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่, ชื่อผู้ดำเนินงาน 

  2.6 รายช่ือ Contact Point ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด 

 

9. เงื่อนไขการชำระเงิน 

  ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายงวดโดยแบ่งเป็นการชำระเงินเป็นจำนวน 12 งวด ดังนี้  

งวดที่ 1  :   ชำระเงินค่าดำเนินงานเป็นจำนวนเงินตามรายละเอียดของงานในสัญญา 
                     เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้วและได้รับการตรวจรับงานจากผู้ว่าจ้าง   
                      เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

• ชำระจำนวนเง ินของค ่าเข ้าดำเน ินงานบำร ุงร ักษาเช ิงป ้องก ัน (Preventive 
Maintenance : PM) (ตามจริง) 

• ชำระจำนวนเงินของค่าเข้าดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective 
Maintenance : CM) (ตามจริง) 
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• ชำระจำนวนเงินของค่าขนย้ายตู้ Kiosk (ตามจริง) 

• ชำระจำนวนเงินของค่าอุปกรณ์ท่ีชำรุดและเปลี่ยนใช้งานทดแทน (ตามจริง) 

• ชำระเงินค่ากระดาษจำนวน 300 ม้วน 
 

งวดที่ 2-12  :  ชำระเงินค่าดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน ตามการเข้าดำเนินงานของงานในสัญญา 
                    เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3-13 (เดือนที่ 2-12) และได้รับการตรวจรับงานจากผู้ว่าจ้างใน

แต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

• ชำระจำนวนเง ินของค ่าเข ้าดำเน ินงานบำร ุงร ักษาเช ิงป ้องก ัน (Preventive 
Maintenance: PM) (ตามจริง) (เดือนที่ 2-12) 

• ชำระจำนวนเงินของค่าเข้าดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective 
Maintenance : CM) (ตามจริง) (เดือนที่ 2-12) 

• ชำระจำนวนเงินของค่าขนย้ายตู้ Kiosk (ตามจริง) (เดือนที่ 2-12) 

• ชำระจำนวนเงินของค่าอุปกรณ์ท่ีชำรุดและเปลี่ยนใช้งานทดแทน (ตามจริง) 

• ชำระค่ากระดาษท่ีใช้เกินจากสัญญา (ตามจริง) 
 

10. เงื่อนไขการปรับ 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ในแต่ละงวด 
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของ
มูลค่าสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขท่ีกำหนด
ไว้ในเอกสารนี้ จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด โดยเศษของวันถือเป็นหนึ่งวัน
เต็ม นอกจากนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

 
11. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

11.1 ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามแผนงานที่เสนอไว้ โดยต้อง

รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หากมีความจำเป็นผู้ว่าจ้างสามารถขอปรับเปลี่ยนบาง

กิจกรรมได้เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได้ตามความเหมาะสม 
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11.2 สพร. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

11.3  สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 

11.4 ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไม่มีเหตุอัน

สมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและจะแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 

ทราบต่อไป 

11.5  สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน

อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.6  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา  

11.7  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ซื้อแล้ว 

11.8  ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับทราบหรือได้รับจาก สพร. หรือลูกค้าของ สพร. รวมทั้งผลงานที่ส่ง

มอบ ผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

11.9  สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้

ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิได้เกิดจากความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

 

12. วงเงินในการจัดจ้าง 

3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

 
13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  

- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์               
ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 
- Website :  www.dga.or.th  
- โทรศัพท์    0-2612-6000 
- โทรสาร     0-2612-6012 
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ภาคผนวก ก. 
ลำดับที่ ชื่อศูนย์บริการ หมายเลขตู้ 

1 ศูนย์บริการชุมชน สำนักงาน ก.พ.ร. KIOSK-001 

2 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลราชวิถี ตู้ 1 KIOSK-002 

3 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐ Central ศาลายา KIOSK-003 

4 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี KIOSK-004 

5 ตู้บริการสาขาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข KIOSK-005 

6 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีมหาสารคาม KIOSK-006 

7 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐ Central Westgate KIOSK-007 

8 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลตำรวจ KIOSK-008 

9 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลวชิรพยาบาล KIOSK-009 

10 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลราชวิถี ตู้ 2 KIOSK-010 

11 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐ ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค KIOSK-011 

12 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่ KIOSK-012 

13 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีชลบุรี KIOSK-013 

14 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม KIOSK-014 

15 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีโคราช KIOSK-015 

16 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบลราชธานี KIOSK-016 

17 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีขอนแก่น KIOSK-017 

18 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุดรธานี KIOSK-018 

19 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนครสวรรค์ KIOSK-019 

20 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีภูเก็ต KIOSK-020 

21 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหาดใหญ่ KIOSK-021 

22 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐ สพร. ชั้น 18 KIOSK-022 

23 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน KIOSK-023 

24 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วม กระทรวงคมนาคม KIOSK-024 
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ภาคผนวก ก. 
ลำดับที่ ชื่อศูนย์บริการ หมายเลขตู้ 

25 ตูบ้รกิารสาขาคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล KIOSK-025 

26 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลสมุทรสาคร KIOSK-026 

27 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) KIOSK-027 

28 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลกระทุ่มแบน KIOSK-028 

29 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ KIOSK-029 

30 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลเจา้พระยายมราช KIOSK-030 

31 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช องคท์ี ่17 KIOSK-031 

32 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลราชบุร ี KIOSK-032 

33 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลบา้นโป่ง KIOSK-033 

34 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลโพธาราม KIOSK-034 

35 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลด าเนินสะดวก KIOSK-035 

36 ตูบ้รกิารสาขากรมสวสัดกิารทหารบก KIOSK-036 

37 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลมะการกัษ์ KIOSK-037 

38 ตูบ้รกิารสาขาส านกังานเทศบาลเมอืงสระบุร ี KIOSK-038 

39 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลราชวถิ ีตู้ 3 KIOSK-039 

40 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซกีาฬสนิธุ์ KIOSK-040 

41 ตูบ้รกิารสาขาศูนยด์จิทิลัชุมชน  กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม KIOSK-041 

42 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซนีครพนม KIOSK-042 

43 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซโีพนพสิยั KIOSK-043 

44 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซสีระแกว้ KIOSK-044 

45 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซบีุรรีมัย์ KIOSK-045 

46 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซสีุรนิทร์ KIOSK-046 

47 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซพีระนครศรอียุธยา KIOSK-047 

48 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซเีพชรบูรณ์ KIOSK-048 
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ภาคผนวก ก. 
ลำดับที่ ชื่อศูนย์บริการ หมายเลขตู้ 

49 
ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
KIOSK-049 

50 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซแีพร่ KIOSK-050 

51 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซลี าพนู KIOSK-051 

52 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซตีาก KIOSK-052 

53 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลพระจอมเกลา้เพชรบุร ี KIOSK-053 

54 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ KIOSK-054 

55 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลหวัหนิ KIOSK-055 

56 ตูบ้รกิารสาขาโรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชุมพล KIOSK-056 

57 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซตีรงั KIOSK-057 

58 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซน่ีาน KIOSK-058 

59 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซศีรมีหาโพธิ ์ KIOSK-059 

60 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซยีโสธร KIOSK-060 

61 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซรีะนอง KIOSK-061 

62 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซสีตูล KIOSK-062 

63 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซบีางพล ี KIOSK-063 

64 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซอี่างทอง KIOSK-064 

65 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซรีาชด าร ิ KIOSK-065 

66 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลสงิหบ์ุร ี KIOSK-066 

67 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลอนิทรบ์ุร ี KIOSK-067 

68 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลนครนายก KIOSK-068 

69 ตูบ้รกิารสาขาเทศบาลนครนนทบุร ี KIOSK-069 

70 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลบา้นหมี่ KIOSK-070 

19 / 30 20 / 30 
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ภาคผนวก ก. 
ลำดับที่ ชื่อศูนย์บริการ หมายเลขตู้ 

71 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วม ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม KIOSK-071 

72 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลเสนา KIOSK-072 

73 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลพระพุทธบาท KIOSK-073 

74 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลหนองบัวลำภู KIOSK-074 

75 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร KIOSK-075 

76 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลพิจิตร KIOSK-076 

77 ตู้บริการสาขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ KIOSK-077 

78 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกระบี่ KIOSK-078 

79 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกำแพงเพชร KIOSK-079 

80 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจันทบุรี (อำเภอยิ้ม) KIOSK-080 

81 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฉะเชิงเทรา (อำเภอยิ้ม) KIOSK-081 

82 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีชัยภูมิ (อำเภอยิ้ม) KIOSK-082 

83 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีชุมพร (อำเภอยิ้ม) KIOSK-083 

84 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย KIOSK-084 

85 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีมุกดาหาร KIOSK-085 

86 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีร้อยเอ็ด KIOSK-086 

87 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีระยอง (อำเภอยิ้ม) KIOSK-087 

88 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง KIOSK-088 

89 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเลย KIOSK-089 

90 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีศรีสะเกษ KIOSK-090 

91 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสกลนคร (อำเภอยิ้ม) KIOSK-091 

92 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย KIOSK-092 

93 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี KIOSK-093 

21 / 30 
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ภาคผนวก ก. 
ลำดับที่ ชื่อศูนย์บริการ หมายเลขตู้ 

94 ตูบ้รกิารสาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซอี านาจเจรญิ KIOSK-094 

95 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลอุตรดติถ์ KIOSK-095 

96 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ KIOSK-096 

97 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลสุโขทยั KIOSK-097 

98 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช KIOSK-098 

99 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลพุทธชนิราช KIOSK-099 

100 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลแม่สอด KIOSK-100 

101 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลศรสีงัวรสุโขทยั KIOSK-101 

102 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุร ี KIOSK-102 

103 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลสรินิธร ส านกัการแพทย์ KIOSK-103 

104 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี KIOSK-104 

105 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลทุ่งสง KIOSK-105 

106 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลปทุมธานี KIOSK-106 

107 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลอ านาจเจรญิ KIOSK-107 

108 
ตูบ้รกิารสาขาศูนยบ์รกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ จ.นนทบุร ี 

(The Mall งามวงศว์าน) 
KIOSK-108 

109 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐ สพร. ชั้น 19 KIOSK-109 

110 ตูบ้รกิารสาขาสถาบนัประสาทวทิยา KIOSK-110 

111 ตูบ้รกิารสาขาสถานีขนสง่จงัหวดัศรสีะเกษ KIOSK-111 

112 ตูบ้รกิารสาขากรมบงัคบัคด ี KIOSK-112 

113 ตูบ้รกิารสาขาศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพษิณุโลก KIOSK-113 

114 ตูบ้รกิารสาขาศาลากลางจงัหวดัตราด KIOSK-114 

115 ตูบ้รกิารสาขาสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารจงัหวดัพงังา KIOSK-115 

116 ตูบ้รกิารสาขาหอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน KIOSK-116 
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ภาคผนวก ก. 
ลำดับที่ ชื่อศูนย์บริการ หมายเลขตู้ 

117 ตูบ้รกิารสาขาสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารจงัหวดัพะเยา KIOSK-117 

118 ตูบ้รกิารสาขาศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัอุทยัธานี KIOSK-118 

119 ตูบ้รกิารสาขาโรงพยาบาลพทัลุง KIOSK-119 
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ภาคผนวก ก. 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
เชียงใหม ่ กาฬสินธุ ์ ชลบุร ี

ตาก ขอนแก่น  ปราจีนบุรี  
น่าน นครพนม ตราด 
แพร่ นครราชสมีา จันทบุร ี
ลำพูน บึงกาฬ ระยอง 

แม่ฮ่องสอน บุรีรัมย ์ สระแก้ว 
พะเยา มหาสารคาม ภาคตะวันตก 

อุตรดิตถ ์ ยโสธร  กาญจนบุร ี
ลำปาง สุรินทร ์ ประจวบครีีขันธ์ 

เชียงราย หนองคาย เพชรบุร ี
ภาคกลาง  หนองบัวลำภ ู ราชบุร ี
ชัยนาท อุดรธาน ี ภาคใต้ 

นครนายก อุบลราชธาน ี ตรัง 
นครสวรรค ์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช 

พระนครศรีอยุธยา อำนาจเจรญิ ภูเก็ต 
พิจิตร สกลนคร ระนอง 

พิษณุโลก ชัยภูม ิ สงขลา 
เพชรบูรณ ์ มุกดาหาร สตูล 

ลพบุรี  เลย พังงา 
สระบรุ ี ร้อยเอ็ด พัทลุง 
สิงห์บุรี  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุราษฎร์ธาน ี

สุพรรณบุร ี กรุงเทพมหานคร กระบี ่
อ่างทอง นครปฐม ชุมพร 
อุทัยธาน ี นนทบุรี  
สุโขทัย ปทุมธาน ี  

กำแพงเพชร สมุทรปราการ  
ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร  

สมุทรสงคราม   
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ภาคผนวก ข. 
Spec อุปกรณ์ภายในตู้ Kiosk  

รายละเอียดอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น  
-          Touch Screen Monitor NEXIO NOP0170 
-          Computer (Fan less System) - - 
-          Thermal Printer WINPOS WP-K833 

             -          Smart Card Reader CDG / ACS CDTMOC18 
-          กล้องเว็บแคมสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว  

- - 
     และอ่านบาร์โค้ด 
-          UPS - - 
-          แหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วง - - 

โครงตู้ Kiosk ขนาดจอ 17”     
-          วัสดุโลหะมาตรฐานอุตสาหกรรม     
-          ความหนา 1.2-1.6 mm.     
-          พ่นสี Powder Coat Epoxy (สีฝุ่น)     
-          กุญแจล็อค Master Key      
-          พัดลมระบายความร้อน 220v. 2 ตัว     
-          ลำโพง 2 ชั้นพร้อมชุดขยายเสียง     
-          Port Lan RJ45, Port Power, Switch เปิด-ปิด     
-          Sticker โดยรอบ     

รางปลั๊กต่อพ่วงด้านนอกตู้      
-          สายยาว 5m.      
-          เต้ารับ 4 เต้า      
-          ขาเสียบ 3 ขา     
-          มีระบบป้องกันไฟกระชาก     
-          มีระบบป้องกันไฟเกินด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

(Circuit Breaker) 
    

           หมายเหตุ :  สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าจ้าง 
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ประธานกรรมการ   นายอุสรา วิสารทานนท ์ ลงนาม……….. อุสรา  วิสารทานนท์..............                   วันที่ ..28../…10.../.2564. 

กรรมการ             นายนิติ ชยักะเสว ี ลงนาม ............นิติ ชัยกะเสวี........................                                  ครั้งที่  ….1…. 

กรรมการและเลขานกุาร  นายวีระยุทธ เจตน์จำนงค์สกุล ลงนาม ...........วีระยุทธ เจตน์จำนงค์สกุล.....  
   

 

ภาคผนวก ค. 

รายละเอียดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK)  บริษัท……………………….. 

รายละเอียดราคาค่าใช้จ่าย จุดติดตั้ง  วิธีการคิด จำนวนตู้ Qty Unit Price รวม 

Fix Cost 

1. ค่าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

90 วัน/คร้ัง 30 
  

  กรุงเทพมหานคร 4 18 72        -    

  นครปฐม 4 1 4        -    

  นนทบุร ี 4 5 20        -    

*** หมายเหตุ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้าง
ตามการเข้าทำ Preventive Maintenance จริงให้แก่ บริษัทฯ ผู้ดำเนินการและ

หากมีการเปลี่ยนแปลงจุดติดต้ัง ในการดำเนินการเข้าทำ Preventive 
Maintenance จะยึดราคาต่อหน่วย 

 ในแต่ละภูมิภาค เพื่อดำเนินการจ่ายค่าจ้างตามจริงต่อไป 
               

ปทุมธานี 4 2 8        -    

สมุทรปราการ 4 1 4        -    

สมุทรสาคร 4 3 12        -    

ภาคกลาง  90 วัน/คร้ัง 28   

ชัยนาท 4 1 4        -    

นครนายก 4 1 4        -    

นครสวรรค ์ 4 1 4        -    

พระนครศรีอยุธยา 4 2 8        -    

พิจิตร 4 2 8        -    

  พิษณุโลก 4 3 12        -    

  เพชรบูรณ ์ 4 2 8        -    

  ลพบุรี  4 1 4        -    

  สระบุร ี 4 2 8        -    

  สิงห์บุรี  4 2 8        -    

  สุพรรณบุร ี 4 3 12        -    

  อ่างทอง 4 1 4        -    

  อุทัยธานี 4 1 4        -    

  สุโขทัย 4 3 12        -    

  กำแพงเพชร 4 1 4        -    

  ฉะเชิงเทรา 4 1 4        -    

  สมุทรสงคราม 4 1 4        -    

  ภาคตะวันตก 90 วัน/คร้ัง 8   

  กาญจนบุรี 4 1 4        -    

  ประจวบคีรีขันธ ์ 4 2 8        -    

  เพชรบุร ี 4 1 4        -    

  ราชบุร ี 4 4 16        -    
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ประธานกรรมการ   นายอุสรา วิสารทานนท ์ ลงนาม……….. อุสรา  วิสารทานนท์..............                   วันที่ ..28../…10.../.2564. 

กรรมการ             นายนิติ ชยักะเสว ี ลงนาม ............นิติ ชัยกะเสวี........................                                  ครั้งที่  ….1…. 

กรรมการและเลขานกุาร  นายวีระยุทธ เจตน์จำนงค์สกุล ลงนาม ...........วีระยุทธ เจตน์จำนงค์สกุล.....  
   

 

 

รายละเอียดราคาค่าใช้จ่าย จุดติดตั้ง  วิธีการคิด จำนวนตู้ Qty Unit Price รวม 

Fix Cost 

  ภาคตะวันออก 90 วัน/คร้ัง 7   

  ชลบุร ี 4 1 4        -    

  ปราจีนบุรี  4 1 4        -    

  ตราด 4 1 4        -    

  จันทบุรี 4 2 8        -    

  ระยอง 4 1 4        -    

 
สระแก้ว 4 1 4       -    

  
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
90 วัน/คร้ัง 22 

  

  กาฬสินธุ์ 4 1 4        -    

  ขอนแก่น  4 1 4        -    

  นครพนม 4 1 4        -    

  นครราชสีมา 4 1 4        -    

  บึงกาฬ 4 1 4        -    

  บุรีรัมย์ 4 1 4        -    

  มหาสารคาม 4 1 4        -    

  ยโสธร  4 1 4        -    

  สุรินทร ์ 4 1 4        -    

  หนองคาย 4 1 4        -    

  หนองบัวลำภู 4 1 4        -    

  อุดรธานี 4 1 4        -    

  อุบลราชธานี 4 1 4        -    

  ศรีสะเกษ 4 2 8        -    

  อำนาจเจริญ 4 2 8        -    

  สกลนคร 4 1 4        -    

  ชัยภูมิ 4 1 4        -    

  มุกดาหาร 4 1 4        -    

  เลย 4 1 4        -    

  ร้อยเอ็ด 4 1 4        -    

  ภาคใต้ 90 วัน/คร้ัง 12   

  ตรัง 4 1 4        -    

  นครศรีธรรมราช 4 2 8        -    

  ภูเก็ต 4 1 4        -    

  ระนอง 4 1 4        -    
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กรรมการ             นายนิติ ชยักะเสว ี ลงนาม ............นิติ ชัยกะเสวี........................                                  ครั้งที่  ….1…. 
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รายละเอียดราคาค่าใช้จ่าย จุดติดตั้ง  วิธีการคิด จำนวนตู้ Qty Unit Price รวม 

Fix Cost 

  สงขลา 4 1 4        -    

  สตูล 4 1 4        -    

  พังงา 4 1 4        -    

  พัทลุง 4 1 4        -    

  สุราษฎร์ธานี 4 1 4        -    

  กระบี ่ 4 1 4        -    

  ชุมพร 4 1 4        -    

  ภาคเหนือ 90 วัน/คร้ัง 12   

  เชียงใหม ่ 4 1 4        -    

  ตาก 4 3 12        -    

  น่าน 4 1 4        -    

  แพร่ 4 1 4        -    

  ลำพูน 4 1 4        -    

  แม่ฮ่องสอน 4 1 4        -    

  พะเยา 4 1 4        -    

  อุตรดิตถ์ 4 1 4        -    

 ลำปาง 4 1 4        -    

 เชียงราย 4 1 4        -    

   ราคารวม Preventive Maintenance        -    

รวมจำนวนตู้ท้ังหมด     119   

ราคารวม Fix Cost               -    

Variable Cost             

2. ค่าบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM)    Estimate 
CM / ตู้  

  

  กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

จำนวนคร้ัง 30 
  

  กรุงเทพมหานคร 2 18 36        -    

*** หมายเหตุ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้าง
ตามการเข้าทำ  Corrective Maintenance จริงให้แก่ บริษัทฯ ผู้ดำเนินการ
และหากมีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งในการดำเนินการเข้าทำ Corrective 
Maintenance จะยึดราคาต่อหน่วย ในแต่ละภูมิภาค เพื่อดำเนินการจ่าย
ค่าจ้างตามจริงต่อไป 
                 

นครปฐม 2 1 4        -    

 
นนทบุร ี 2 5 10        -     
ปทุมธานี 2 2 4        -    

 
สมุทรปราการ 2 1 2        -    

 
สมุทรสาคร 2 3 6        -    
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Variable Cost             

  ภาคกลาง  จำนวนคร้ัง 28  

  ชัยนาท 2 1 2        -    

  นครนายก 2 1 2        -    

  นครสวรรค ์ 2 1 2        -    

  พระนครศรีอยุธยา 2 2 4       -    

  พิจิตร 2 2 4       -    

  พิษณุโลก 2 3 6        -    

  เพชรบูรณ ์ 2 2 8        -    

  ลพบุรี  2 1 2        -    

  สระบุร ี 2 2 4        -    

  สิงห์บุรี  2 2 4        -    

  สุพรรณบุร ี 2 3 6        -    

  อ่างทอง 2 1 2        -    

  อุทัยธานี 2 1 2        -    

  สุโขทัย 2 3 6        -    

  กำแพงเพชร 2 1 2        -    

  ฉะเชิงเทรา 2 1 2        -    

  สมุทรสงคราม 2 1 2        -    

  ภาคตะวันตก จำนวนคร้ัง 8   

  กาญจนบุรี 2 1 2        -    
  ประจวบคีรีขันธ ์ 2 2 4        -    

  เพชรบุร ี 2 1 2        -    

  ราชบุร ี 2 4 8        -    

  ภาคตะวันออก จำนวนคร้ัง 7   

  ชลบุร ี 2 1 2        -    

  ปราจีนบุรี  2 1 2        -    

  ตราด 2 1 2        -    

  จันทบุรี 2 2 4        -    

  ระยอง 2 1 2        -    

  สระแก้ว 2 1 2        -    

  
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำนวนคร้ัง 22   

  กาฬสินธุ์ 2 1 2        -    

  ขอนแก่น  2 1 2        -    

  นครพนม 2 1 2        -    

  นครราชสีมา 2 1 2        -    

  บึงกาฬ 2 1 2        -    

  บุรีรัมย์ 2 1 2        -    
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Variable Cost             

  มหาสารคาม 2 1 2        -    

  ยโสธร  2 1 2        -    

  สุรินทร ์ 2 1 2        -    

  หนองคาย 2 1 2        -    

  หนองบัวลำภู 2 1 2        -    

  อุดรธานี 2 1 2        -    

  อุบลราชธานี 2 1 2        -    

  ศรีสะเกษ 2 2 4        -    

  อำนาจเจริญ 2 2 4        -    

  สกลนคร 2 1 2        -    

  ชัยภูมิ 2 1 2        -    

  มุกดาหาร 2 1 2        -    

  เลย 2 1 2        -    

  ร้อยเอ็ด 2 1 2        -    

  ภาคใต้ จำนวนคร้ัง 12   

  ตรัง 2 1 2        -    

  นครศรีธรรมราช 2 2 4        -    

  ภูเก็ต 2 1 2        -    

  ระนอง 2 1 2        -    

  สงขลา 2 1 2        -    

  สตูล 2 1 2        -    

  พังงา 2 1 2        -    

  พัทลุง 2 1 2        -    

  สุราษฎร์ธานี 2 1 2        -    

  กระบี ่ 2 1 2        -    

  ชุมพร 2 1 2        -    

  ภาคเหนือ จำนวนคร้ัง 12   

  เชียงใหม ่ 2 1 2        -    

  ตาก 2 3 6        -    

  น่าน 2 1 2        -    

  แพร่ 2 1 2        -    

  ลำพูน 2 1 2        -    

  แม่ฮ่องสอน 2 1 2        -    
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Variable Cost             

  พะเยา 2 1 2        -    

  อุตรดิตถ์ 2 1 2        -    

  ลำปาง 2 1 2        -    

  เชียงราย 2 1 2        -    

ราคารวม Corrective Maintenance   
     -    

รวมจำนวนตู้ท้ังหมด     119   

3. ราคาอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีใช้ในตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ  
   (ไม่มี/หมด Warranty) 

  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Fan less System     119 119        -    

2. หน้าจอแสดงผลขนาด 17 นิ้ว     119 119        -    

3. กล้องเว็บแคมสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว     119 119        -    

4. ลำโพงขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 10 W 2 ตัว พร้อมภาคขยาย     119 119        -    

5. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)     119 119        -    

6. อุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card Reader     119 119        -    

7. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)     119 119        -    

8. รางปลั๊กไฟ (5 เมตร)     119 119        -    

9. ปุ่ม Switch เปิด-ปิด พร้อมสัญลักษณ์แสดงการทำงาน     119 119        -    

10. พัดลมดูดอากาศ     119 119        -    

11. ฮับยูเอสบี (USB Hub)     119 119        -    

12. PC Power Adaptor   119 119        -    

*** โดยสำนักงานฯ จะจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ที่ชำรุดตามการใช้งานจริง  รวม - 

ราคารวมของอุปกรณ์ฯ ที่ใช้ในการบำรุงรักษา (คิดท่ี 10%)   
สงวนสิทธิ์ หากเกิน 10% จะปฏิบัติตามภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 2560 

               -    

ค่าสำรองอุปกรณ์ , วัสดุเสื่อมสภาพ และค่าขนย้าย             

4. ค่ากระดาษ Thermal Print       300        -    

5. ค่าขนย้ายตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ในกรณีท่ีมีการมอบหมายให้
ดำเนินงาน 

      1000        -    

ราคารวม Variable Cost              -    

Grand Total (Fix Cost + Variable Cost)              -    

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                -    

จำนวนเงินสุทธ ิ              -    
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ภาคผนวก ง. 
  

   สพร. กำหนดให้มีรูปแบบในการจัดทำรายงานสำหรับการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้ 

1. ปกหน้า 
2. สารบัญ 
3. เอกสารรายงานการเข้าดำเนินงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) 

(กำหนดให้เรียงตามวันที่เข้าดำเนินงานเป็นรายกลุ่มจังหวัด) 
4. เอกสารรายงานการเข้าดำเนินงานเชิงปรับปรุงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) 

(กำหนดให้เรียงตามวันที่เข้าดำเนินงาน) 
5. รายงานการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)  
6. รายงานอุปกรณ์ท่ีเสียและอุปกรณ์ท่ีทำการเปลี่ยน (ถ้ามี)  
7. รายชื่อ Contact Point ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด 
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กรรมการ             นายนิติ ชยักะเสว ี ลงนาม ............นิติ ชัยกะเสวี........................                                  ครั้งที่  ….1…. 

กรรมการและเลขานกุาร  นายวีระยุทธ เจตน์จำนงค์สกุล ลงนาม ...........วีระยุทธ เจตน์จำนงค์สกุล.....  
   

 

 
ตัวอย่างปกรายงาน 


