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ขอกําหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบและติดตามการทํางานของระบบงาน 

(Application Performance Monitoring) (APM): Dynatrace  

 ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

1. ความเปนมา 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ไดทําการติดตั้งระบบสําหรับการตรวจสอบและ

ติดตามการทํางานของระบบงานหรือแอปพลิเคชัน (Application Performance Monitoring) โดยมีการ

ติดตั้งระบบฯ และเริ่มใชงานตั้งแตเดือน มีนาคม 2557 และบํารุงรักษาระบบฯ ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จาก

การใชงานระบบฯ ดังกลาว ชวยให สพร. สามารถตรวจสอบและติดตามการทํางานของระบบงานที่ สพร. 

พัฒนาขึ้น พรอมทั้งเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหใหเห็นถึงปญหาที่เกิดจากการใชงานแอปพลิเคชัน

เพื ่อใหผู ดูแลระบบงาน สามารถนําปญหาที ่ตรวจพบดังกลาว ไปปรับปรุง/ แกไขแอปพลิเคชันใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น เพื่อใหระบบฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองบริหาร

จัดการและบํารุงรักษาระบบฯ ดังกลาว ใหมีการอัปเดตเวอรชัน (Update Version) ของซอฟตแวรตางๆ 

ของระบบฯ ใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และทันทวงทีตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการพัฒนาแอป

พลิเคชัน ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะห บงบอก หรือแสดงใหเห็นจุดที่มีปญหาของระบบงานไดชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหระบบฯ มีการอัปเดตเวอรชันซอฟตแวร ใหทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ซึ่งจะชวยใหผูดูแลระบบสามารถทําการตรวจสอบตนเหตุหรือสาเหตุ (Root-Cause) และทําการแกไข

ปญหาไดอยางตรงจุด ลดระยะเวลาในการวิเคราะหและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
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3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือ ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื ่องจากไมผ านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัต ิงานของผู ประกอบการตามระเบ ียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง  

3.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื ่อผูทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน

เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคลนั้นดวย 

3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7. เปนผูมีอาชีพในงานตามท่ีระบุไวในเอกสารนี้ 

3.8. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอ หรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 

4. การเสนอราคา 

4.1. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารนี้ 

4.2. ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

4.3. ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาตามวัน-เวลา ท่ีกําหนด 

4.4. ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันที่ยืนยันราคาสุดทายโดยภายใน

กําหนดยืนราคา หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จําเปนตองขอใหผูเสนอราคาขยาย

ระยะเวลาการยืนราคา ผูเสนอราคาตองทําการขยายกําหนดยืนราคาให สพร. ตามความประสงค 
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4.5. ผู เสนอราคาจะตองจัดทําใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคาในแตละรายการตาม

ขอบเขตการดําเนินการ ภายในวัน-เวลาท่ี สพร. กําหนด 

4.6. ผูเสนอราคาจะตองจัดทําขอบเขตการดําเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 

 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

สพร. กําหนด 

ขอบเขตการดําเนินงาน

ท่ีผูเสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขต

การดําเนินงานท่ีผูเสนอ

ราคาเสนอ 

เอกสารอางอิง 

ใหขอบเขตการ

ดําเนินงานท่ี สํานักงาน

กําหนด 

ใหระบุขอบเขตการ

ดําเนินงานท่ี 

ผูเสนอราคาเสนอ 

ใหระบุจุดท่ีดีกวา หรือ 

เทียบเทา 

ใหระบุ

เอกสารอางอิง 

(ถามี) 

 

5. เกณฑการพิจารณาราคา 

ผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติที่กําหนดไวและมีเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ครบถวนตามที่กําหนดใน

เอกสารนี้จึงจะไดรับการพิจารณา โดยการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอสํานักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช

หลักเกณฑราคาและจะพิจารณาจากราคารวมขอบเขตการดําเนินงาน 

 

6. ขอบเขตการดําเนินงาน 

ผูรับจางตองทําการบํารุงรักษาและอัปเดตเวอรชันของซอฟตแวร (License) ในระบบฯ ไมนอยกวา  

1 ป โดย สพร. จะตองสามารถใชงานระบบไดอยางตอเนื่อง นับตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2566 ถึงวันท่ี  

20 ม ีนาคม 2567 ประกอบด วย Dynatrace Managed Host Units - Perpetual – MA  จ ํานวน  

10 Licenses รายละเอียดดังนี้  

6.1. ผูรับจางตองทําการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) เปนจํานวน 4 ครั้ง     

ตอป 

6.2. ผูรับจางตองจัดทําเอกสารรายงานการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ทุก      

ครั้งหลังเขาดําเนินการแลวเสร็จ โดยเอกสารตองครอบคลุมเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 

6.2.1. การตรวจสอบสภาพแวดลอมหรือทรัพยากร (Resources) ของเครื่องแมขายที่ทําการติดตั้ง

ซอฟตแวรตัวแทนควบคุมระบบ (software agent) โดยจะตองทําการตรวจสอบทุกเครื่องท่ี

ทําการติดตั้งซอฟตแวรตัวแทนควบคุมระบบอยู ณ. ขณะเขาดําเนินการ เชน การตรวจสอบ
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การใชงานฮารดดิสก (Hard disk) หนวยความจํา (Memory) สถานะการทํางานของ

ซอฟตแวรตัวแทนควบคุมระบบ เปนตน 

6.2.2. การตรวจสอบ วิเคราะห และแนะนําการแกไขระบบงานหรือแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้ง

ซอฟตแวรตัวแทนควบคุมระบบ (software agent) จํานวน 3 ระบบงานตอครั้งเปนอยาง

นอย โดย สพร. จะเปนผูคัดเลือกระบบท่ีจะใหผูรับจางทําการตรวจสอบ 

6.3. ผูรับจางตองมีเจาหนาที ่ที ่มีประสบการณและความรูความชํานาญเกี่ยวกับระบบที่สามารถให

คําปรึกษาและแกไขปญหาของระบบได โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ตลอดระยะเวลารับประกันระบบ 

6.4. ผูรับจางตองดําเนินการตรวจสอบ ดูแล รวมถึงอัปเดตเวอรชันของซอฟตแวรในระบบฯ ใหเปน

เวอรชันใหมอยูเสมอตามท่ีผูผลิตซอฟตแวรไดทําการประกาศการใชงานเวอรชันใหม และตองทําการ

แจงกําหนดการเขาอัปเดตเวอรชันตาง ๆ ของซอฟตแวรในระบบ อยางนอยลวงหนา 3 วันทําการ 

6.5. ผูรับจางตองดูแล แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ รวมถึงการใหคําแนะนําในการปรับแตงระบบ 

การแกไขปญหาซอฟตแวรอัพเดต (Software Update) และอัพเดตดานความปลอดภัย (Security 

Update) ตาง ๆ ใหทันสมัยตลอดระยะเวลาของการดําเนินการบํารุงรักษาระบบ 

6.6. การบํารุงรักษาและการรับประกันนี้ครอบคลุมการแกไข หรือปรับแตง ในกรณีตาง ๆ เชน การ

โยกยายซอฟตแวรตัวแทนควบคุมระบบ (software agent) การปรับ Fine Tune การใหคําแนะนํา 

และการรวมแกไขปญหาตาง ๆ ของแอปพลิเคชัน ที่ทําการติดตั้งซอฟตแวรตัวแทนควบคุมระบบ

(software agent) 

6.7. ผูรับจางตองใหบริการการบํารุงรักษาระบบฯ และการรับประกัน โดยครอบคลุมการใหบริการแบบ 

Onsite Service การใหบริการทางโทรศัพท การใหบริการทาง Email หรือการใหบริการแบบ

Remote Support โดย สพร. จะเปนผูพิจารณารูปแบบการใหบริการตามความเหมาะสมในแตละ

ครั้ง 

6.8.  ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองและดําเนินการแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้นดวยคาใชจาย

ของผูรับจางเอง ซ่ึงครอบคลุมถึงการแกขอบกพรองตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากซอฟตแวรในระบบฯ ท่ีสงผล

ใหระบบฯไมสามารถใชงานได ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจสอบและติดตามการทํางานของระบบงานหรือ

แอปพลิเคชัน (Application Performance Monitoring) มีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

6.9.  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการดําเนินงานตางๆ ทั้งหมดใหถูกตองตามขอกําหนดรวมทั้งปฏิบัติตาม

ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ของสํานักงานฯ โดยผูรับจางจะอางเหตุไมรับผิดชอบใด ๆ จากความเขาใจผิด 

ความไมทราบ ความผิดพลาด หรือความไมสมบูรณของขอมูลท่ีมีในขอกําหนดนี้ไมได การดําเนินการ

ใด ๆ ของผูผูรับจางที่ขัดกับระเบียบ กฎ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม  ขอกําหนดนี้ 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอผลท่ีจะเกิดข้ึนและแกไขใหถูกตอง   
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (นายสุพัชรินทร กิ่งแกว)     ลงนาม  สุพัชรินทร กิ่งแกว วันที่   10 กุมภาพันธ 2566 
กรรมการ                  (นางสาวณัฎฐนภพร  ศรุตศิริกุลธรา)    ลงนาม  ณัฎฐนภพร  ศรุตศิริกุลธรา    คร้ังท่ี........1............. 
กรรมการและเลขานกุาร   (นางสาวมลฤดี เตชะรุงโรจน )    ลงนาม  มลฤดี เตชะรุงโรจน              

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน    

ตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม 2566 ถึงวันท่ี 20 มีนาคม 2567     

 

8. การสงมอบงาน  

ผูรับจางจะตองสงมอบท้ังหมด 5 งวด ดังนี้ 

8.1. งวดที่ 1: ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยมีงานที่ตองสงมอบงานในรูปแบบเอกสารจํานวน 2 ชุด

และในรูปแบบ USB Flash Drive จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

8.1.1. สงมอบเอกสารการอัปเดตเวอรชันของซอฟตแวรในระบบ ไมนอยกวา 1 ป โดยมีเอกสารจาก

เจาของผลิตภัณฑเปนผูรับรอง (โดยเริ่มนับตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม 2566) 

8.1.2. สงมอบแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการบํารุงรักษาระบบ พรอมตัวอยาง

เอกสารรายงานการบําร ุงร ักษาเช ิงปองกัน (Preventive Maintenance) ตามที ่ระบุใน 

หัวขอ 6.2. 

8.2. งวดที่ 2: ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยมีงานที่ตองสงมอบงานในรูปแบบเอกสารจํานวน 2 ชุด

และในรูปแบบ USB Flash Drive จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

8.2.1. เอกสารรายงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ครั้งท่ี 1  

8.3. งวดที่ 3: ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยมีงานที่ตองสงมอบงานในรูปแบบเอกสารจํานวน 2    

ชุด และในรูปแบบ USB Flash Drive จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

8.3.1. เอกสารรายงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ครั้งท่ี 2 

8.4. งวดที่ 4: ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยมีงานที่ตองสงมอบงานในรูปแบบเอกสารจํานวน 2 ชุด

และในรูปแบบ USB Flash Drive จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

8.4.1. เอกสารรายงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ครั้งท่ี 3 

8.5. งวดที่ 5: ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีงานที่ตองสงมอบงานในรูปแบบเอกสารจํานวน 2 ชุด

และในรูปแบบ USB Flash Drive จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

8.5.1. เอกสารรายงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ครั้งท่ี 4 
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ประธานกรรมการ        (นายสุพัชรินทร กิ่งแกว)     ลงนาม  สุพัชรินทร กิ่งแกว วันที่   10 กุมภาพันธ 2566 
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9. เง่ือนไขการชําระเงิน 

9.1. ผูวาจางตกลงชําระคาจางใหแกผูรับจางเปนเช็คขีดครอมหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดย 

ผูวาจางจะหักภาษี คาธรรมเนียมธนาคารและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของจากมูลคาของคาจางซ่ึง

ผูรับจางจะตองชําระไวตามกฎหมายดวย 

9.2. การชําระคาจางจะแบงเปน 5 งวด ดังนี้ 

9.2.1. งวดที่ 1: ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ 40 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทําการสงมอบ

และไดรับการตรวจรับงานตามงานงวดท่ี 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

9.2.2. งวดที่ 2: ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทําการสงมอบ

และไดรับการตรวจรับงานตามงานงวดท่ี 2 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

9.2.3. งวดที่ 3: ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทําการสงมอบ

และไดรับการตรวจรับงานตามงานงวดท่ี 3 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

9.2.4. งวดที่ 4: ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทําการสงมอบ

และไดรับการตรวจรับงานตามงานงวดท่ี 4 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

9.2.5. งวดที่ 5: ชําระเงินเปนจํานวนรอยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทําการสงมอบ

และไดรับการตรวจรับงานตามงานงวดท่ี 5 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

 

10. เง่ือนไขการปรับ 

กรณีท่ีผูรับจางไมสามารถดําเนินการไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารนี้ หรือไมสามารถสงมอบงาน

ในแตละงวด ผูรับจางจะตองชําระคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางานตามสัญญาในแตละงวด แต

ตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท จนกวาระบบฯ จะสามารถทํางานไดตามปกติ หรือจนกวาจะสงมอบงานได

ครบถวนถูกตอง โดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม 

 

11. วงเงินในการจัดหา 

จํานวนเงินท้ังสิ้น 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

 

12. การรับประกันผลงาน  

12.1. การรับประกันตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามขอ 7 โดยการบํารุงรักษาแกไขระบบ 

(ตามขอกําหนด) ใหบริการแบบ 8x5x4 Response (8 ชั่วโมง 5 วัน ติดตอกลับภายใน 4 ชั่วโมง)  
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ประธานกรรมการ        (นายสุพัชรินทร กิ่งแกว)     ลงนาม  สุพัชรินทร กิ่งแกว วันที่   10 กุมภาพันธ 2566 
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วันทําการ หมายถึง วันจันทร - วันศุกร ยกเวนวันหยุดราชการ 

     ชั่วโมงทําการ หมายถึง ชวงเวลา 08.30 น. - 17.30 น. 

12.2. ผู ว  าจ างสามารถแจ ง เหต ุ โดยผ  านช องทาง e-mail หร ือโทรศ ัพท สายด วน (Hotline/ 

Helpdesk/Call Center) หรือโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

12.3. ผ ู  ร ั บจ  า งจะต องจ ั ดหา เจ  าหน  าท ี ่ ผ ู  เ ช ี ่ ย วชาญต ิดต  อภาย ในระยะเวลาอย  า งน  อย  

4 ชั่วโมง เพ่ือเขาดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ  

12.4. กรณีไมสามารถทําการแกไขปญหาไดภายใน 3 วันทําการตามขอ 12.3. ผูรับจางตองทําการแจง

เหตุผลในการลาชาใหแก สพร. ทราบทันทีกอนครบกําหนดการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ 

 

13. การเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับ 

ผูรับจางจะตองจัดการเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามสัญญานี้ที่ผูรับจางไดรับ

จากผูจาง ซึ่งรวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่ ผูจางไดจัดทําขึ้นเนื่องจากการดําเนินงานนี้อยางเปนความลับ และ/

หรือความลับทางการคาของผูจาง และผูรับจางตองหามาตรการในการจัดเก็บขอมูลที่เปนความลับให

มิดชิด ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองลงนามใน “สัญญาไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ” พรอมสัญญาจาง   

 

14. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

14.1. สพร. ทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการดําเนินการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

14.2. สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการจัดทําสัญญาเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น 

14.3. ผูเสนอราคา ซึ่ง สพร. ไดคัดเลือกไวแลว ไมมาทําสัญญาหรือขอตกลงภายในกําหนดเวลา โดยไมมี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาวาผูเสนอราคานั้น เปนผูทิ้งงานและจะแจงเวียนให

สวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

14.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น

ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

14.5. ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาจํานวนรอยละ 5 ของ

มูลคาสัญญา 

14.6. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวง

อีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก สพร. แลว 
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14.7. ขอมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผูรับจางไดรับทราบหรือไดรับจาก สพร. หรือลูกคาของ สพร. รวมท้ัง

ผลงานท่ีสงมอบ ผูรับจางจะตองถือเปนความลับ ไมนําไปเผยแพรใหบุคคลใดทราบเปนอันขาด เวน

แตจะไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง 

14.8. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผูรับจางไมสามารถ 

สงมอบงานไดตามขอกําหนดและเงื่อนไขการจาง (TOR) ขอหนึ่งขอใดก็ดี เวนแตการที่ผูรับจาง 

ไมสามารถสงมอบงานไดดังกลาวเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิไดเกิดจาก

ความผิดของฝายหนึ่งฝายใด  

 

15. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลแลกเปลี่ยนขอมูล ฝายพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลแลกเปลี่ยนขอมูล   

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

16. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 

- สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 

ถนนรางนํ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

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

- Website :  www.dga.or.th 

- โทรศัพท    0-2612-6000 

- โทรสาร     0-2612-6012 


