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รายละเอียดคุณลักษณะ 
โครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses  

สำหรับให้บริการ DG-Cloud 
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 
1. ความเป็นมา 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาล
ดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรและหน่วยประมวลผลร่วมกัน โดยอาศัยการจัด
ทรัพยากรของระบบ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาแบ่งปันในลักษณะของการให้บริการ สำหรับการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Cloud Infrastructure) หรือ Infrastructure-as-a-service (IaaS) และ
การให้บริการด้านแพลทฟอร์มพ้ืนฐาน หรือ Platform-as-a-service (PaaS) ซึ่ งได้แก่  Software 
Operating System และ Software Database  

“สพร.” ในฐานะของผู้ให้บริการ จึงได้จัดเตรียม Software License สำหรับ Operating System 
(OS) Windows Server ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ืออำนวยความสะดวก และลดต้นทุนของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ และให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบภายในบริการ DG-Cloud สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

3.1 ผู้เสนอราคาจะตอ้งเป็นผู้มีอาชีพในงานตามท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้ 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 



 

 

ลงนามผู้จัดทำ 

ประธานกรรมการ             นายอาศิส อัญญะโพธิ ์ ลงนาม............อาศิส อัญญะโพธิ์...................................  วันที่.......21/6/65........ 

กรรมการ               นายพลากร ลาภอลงกรณ์ ลงนาม............พลากร ลาภอลงกรณ์............................. ครั้งที่........1......... 

กรรมการและเลขานกุาร          นายตฤณ เนาวรัตน์              ลงนาม............ตฤณ เนาวรัตน์.......................................  

  

3.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่
เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายต้องมีอายุไม่เกิน 120 วัน 

 

4. การเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้   
4.2 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้าย 
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมแสดงรายละเอียดของราคาในแต่ละรายการตาม

ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. กำหนด ภายหลังจากการเสนอราคา   
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบ

ดังนี้ 
 
 
ขอบเขตการ

ดำเนินงาน สพร. 

กำหนด 

ขอบเขตการ

ดำเนินงานที่ผู้เสนอ

ราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขต

การดำเนินงานที่ผู้

เสนอราคาเสนอ 

เอกสารอ้างอิง 

 

ให้ขอบเขตการ

ดำเนินงานที่ 

สำนักงานกำหนด 

ให้ระบุขอบเขตการ

ดำเนินงานที่ 

ผู้เสนอราคาเสนอ 

ให้ระบุจุดที่ดีกว่า หรือ 

เทียบเท่า 

ให้ระบุ

เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
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5. เกณฑ์การพิจารณาราคา 
ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และมีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่

กำหนดในเอกสารนี้จึงจะได้รับการพิจารณา โดยการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ สำนักงานจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 
 

6. ขอบเขตการดำเนินงาน 
ผู้ขายต้องจัดหา และอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6.1 Microsoft Windows Server Datacenter Edition จำนวน 450 Core หรือ 225 Licenses 
6.2 Microsoft Windows Remote Desktop Service SAL จำนวน 20 Licenses 

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
โดยระยะเวลาเริ่มใช้สิทธิ์นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 

 

8. การส่งมอบงาน  
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้ขายจะต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ในรูปแบบ

เอกสาร จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดของเอกสารดังนี้ 
8.1 เอกสารลิขสิทธิ์ชนิด Open License ซึ่ งจะระบุรหัสลูกค้าหรือหมายเลขใบอนุญาต         

(Authorization Number) เลขที่ลิขสิทธิ์ (License Number) ตามจำนวนที่จัดซื้อ 
8.2 เอกสารรายละเอียด Microsoft SPLA License for Windows Server Datacenter Edition 

และ Windows Remote Desktop Service 
8.3 เอกสาร Microsoft Service Provider License Agreement 
8.4 รายละเอียดสิทธิในการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Product Use Rights) 

 
 

9. เงื่อนไขการชำระเงิน 

ผู้ซื้อจะชำระค่าลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์เงินงวดเดียว นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้
ตรวจรับเอกสารโดยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

  

10. เงื่อนไขการปรับ 
ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการหรือส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ผู้ขาย

จะต้องชำระค่าปรับให้ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าพัสดุที่ไม่ได้รับมอบ จนกว่าจะสามารถดำเนินการ
หรือส่งมอบงานไดโ้ดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม 
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11. วงเงินในการจัดหา 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 
 

12. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
12.1  สพร. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ

พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
12.2  สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 
12.3  ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไม่

มีเหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและจะแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

12.4  สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12.5  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 5 
ของมลูค่าสัญญา  

12.6  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง
อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สพร. แล้ว 

12.7  ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับทราบหรือได้รับจาก สพร. หรือลูกค้าของ สพร. รวมทั้ง
ผลงานที่ส่งมอบ ผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด 
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

12.8  สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การที่ผู้รับจ้างไม่
สามารถส่งมอบงานได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิได้เกิดจาก
ความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

 
 

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 
14. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
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- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 

- Website :  www.dga.or.th  

- โทรศัพท์    0-2612-6000 

- โทรสาร     0-2612-6012 

mailto:cmp_division@dga.or.th
http://www.dga.or.th/

