รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR)
งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ
สำหรับศูนย์บริการให้ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
1. ความเป็นมา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานพัฒ นารัฐ บาลดิจ ิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแล ของนายกรัฐ มนตรี
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่ง การที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของ สพร. นั้น
จำเป็นจะต้องมีระบบจัดการแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของสำนักงาน ให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุ น
แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอก ให้มีความเสถียร ยืดหยุ่น
ปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ โดยยกระดับการ
ปฏิบัติงานในส่วนของการจัดการแอปพลิเคชันและเเพลตฟอร์มให้เป็นแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RPA
(Robotic Process Application) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบการทำงานของระบบงาน
และแอปพลิเคชันต่างๆ ของสำนักงานที่ให้บริการหน่วยงานรัฐ สามารถจำลองการใช้งานระบบได้ ตามความ
ต้องการได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ (Efficiency) ให้กับระบบงานสำคัญของ สพร. และระบบงานเชื่อมโยง
ข้อมูลกลางระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มกลาง มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาทำให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดชะงัก
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ ต่ออายุก ารใช้ งานซอฟต์แวร์ ไลเซ่นสำหรับใช้งานระบบจัด การแอปพลิเ คชัน และแพลตฟอร์ ม
แบบอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องตามกฏหมาย และสามารถปรับปรุงรุ่นของซอฟต์แวร์
และระบบส่วนควบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐรวมถึงบริการ
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
3. คำนิยาม
ผู้ซื้อ
หมายถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ผู้เสนอราคา
หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
ผู้ขาย
หมายถึง ผู้ที่ได้ลงนามในสัญญาตามเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ กับ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
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4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นด้วย
4.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพในงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
4.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.10. ไม่ เ ป็ น ผู ้ ท ี ่ ไ ม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามระเบี ยบที ่ ร ั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงการคลังกำหนด
4.11. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมจัดการแอปพลิเค
ชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ บริษัทสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา โดยหนังสือรับรองต้องออกให้ไม่เกิน 60 วัน นับจาก
วันที่ออกหนังสือจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร
4.12. ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
4.12.1 กิจการร่วมค้า หมายถึง “กิจการที่มีข้อตกงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่าจะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุค คล
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิ ติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”
4.12.2 กรณีข้อตกลงร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าอื่นทุกราย
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4.12.3 กรณีข้อตกลงร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจ การร่ว มค้ านั้ น ต้ องใช้ผ ลงานของผู้ เข้ าร่ ว มค้า รายเดี ยวเป็นผลงานของกิจ การร่ว มค้ า ที ่ย ื่น ข้ อ เสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.1 – 4.12
5. การเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
5.1. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
5.2. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว
5.3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด
5.4. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเป็นต้องขอให้ผู้เสนอ
ราคาขยายระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการขยายกำหนดยืนราคาให้ สพร. ตาม
ความประสงค์
5.5. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมแสดงรายละเอียดของราคาในแต่ละรายการตาม
ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. กำหนด ภายหลังจากการเสนอราคา
6. เกณฑ์การพิจารณาราคา
ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดใน
เอกสารนี้จึงจะได้รับการพิจารณา โดยการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคารวม
7. ขอบเขตการดำเนินงาน
7.1. ผู้ขายต้องส่งมอบเอกสารสิทธิ์การใข้งานโปรแกรม (Subscription) ประกอบด้วย
รายการซอฟต์แวร์
ยี่ห้อ
จำนวน
UiPath Orchestrator Standard
UiPath
1
UiPath Unattended Robot
UiPath
3
UiPath Studio
UiPath
3
7.2. สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฏหมายและได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น บริ ก ารหลั ง การขาย
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทฯสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
8. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผู้ขายต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือ ข้อตกลงให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
โดยกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 365 วัน นับถัดจากวันที่ สพร. ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
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9. เงื่อนไขการส่งมอบ
งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยมีงานที่ต้อง
ดำเนินการและส่งมอบเอกสารสิทธิ์การใช้งาน (Subscription) จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาเอกสารใน
รูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด
10. การชำระเงิน
งวดที่ 1 ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่งมอบและ
ได้รับการตรวจรับงานตามงานงวดที่ 1 ของสัญญาเสร็จสิ้นสมบูรณ์
11. เงื่อนไขการปรับ
ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ
ให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของพัสดุที่ไม่ได้รับมอบ นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดส่งมอบงานหรือ
วันที่ได้ขยายให้ จนกว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามปกติ โดยเศษของวันจะถือว่าเป็น 1 วันเต็ม
12. วงเงินในการจัดหา
จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
13. การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ผู้ขายจะต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผู้ขายได้รับจากผู้ซื้อ
ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ซื้อ ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อย่างเป็นความลับ และ/หรือความลับทาง
การค้าของผู้ซื้อ และผู้ขายต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับให้มิดชิด ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องลง
นามใน “สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ” พร้อมสัญญาซื้อขาย
14. เงื่อนไขอื่น ๆ
14.1.
สพร. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
14.2.
สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
14.3.
ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมแสดงรายละเอียดของราคาในแต่ละรายการตาม
วัน-เวลาที่ สพร. กำหนด ภายหลังจากการเสนอราคา
14.4.
ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลา
โดยไม่มีเหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและ
จะแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป
14.5.
สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
14.6.
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ
5 ของมูลค่าสัญญา
14.7.
ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู้ขายได้รับทราบหรือได้รับจาก สพร. หรือลูกค้าของ สพร. รวมทั้ง
ผลงานที่ส่งมอบ ผู้ขายจะต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ
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14.8.

สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้ขายไม่สามารถ
ส่งมอบงานได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การที่ผู้ขาย
ไม่สามารถส่งมอบงานได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิได้เกิด
จากความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
15. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานปฏิบัติการระบบดิจิทัล ฝ่ายปฎิบัติการดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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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