
ข้อกําหนด (Terms of Reference) 
โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการเพื่อรองรับ National Single Window 

..................................................................... 
 

๑. ความเป็นมา 
National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 

(G๒G,G๒B และ B๒B) สําหรับการนําเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติควบคู่ไปกับ 
การปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ 
(เช่น ผู้ประกอบการนําเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์) สามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร เช่น การจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียวใน 
การขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าและชําระค่าภาษี
อากรแบบอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและ
ใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 
สามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานนําเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 
(e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงและตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  ให้
กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดตั้ง  National Single Window : NSW ของประเทศไทย 
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า-ส่งออก  ให้ความร่วมมือเพ่ือร่วมกันผลักดันให้  NSW ของประเทศไทย 
จัดตั้งได้สําเร็จตามเป้าหมาย กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานหลักที่สําคัญในการจัดเก็บภาษีอากร เพ่ือเป็นแหล่ง
รายได้หลักของประเทศไทย กรมสรรพสามิตตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ และจัดให้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนท่ีมีความสําคัญ ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาและใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ประกอบการ ประชาชน
และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจะได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักภายใต้กรอบนโยบายและ
หน้าที่การทํางานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศได้อย่างเต็มที่  
โดยกรมสรรพสามิตเป็นหน่ึงในหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องกับการนําเข้า-ส่งออก เช่น การนําเข้า-ส่งออกสุรา 
ยาสูบ ไพ่ รถยนต์ นํ้ามัน เป็นต้น ต้องเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบ NSW ของประเทศไทย ดังน้ัน
กรมสรรพสามิตต้องดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ NSW แบบบูรณาการเชื่อมโยงด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ โดยให้บริการผ่านผู้ให้บริการ(Service Provider) อีกทั้งรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม
นโยบาลของรัฐบาล และแผนงานในภาพรวมของระบบ NSW ให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดของประเทศไทย 
โดยต้องรองรับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
สําหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ พัฒนามาตรฐานข้อมูลของประเทศ สําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ เชื่อมโยง การเชื่อมโยงระบบใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
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๒. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่นําเข้า-ส่งออก ให้มีบริการ 
ท่ีครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการนําเข้า-ส่งออก 
2.3 ให้บริการข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ลดระยะเวลาการให้บริการของภาครัฐที่เก่ียวกับการนําเข้าส่งออก 
2.5 ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรสามิต และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวม 

ในการทําธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต 
2.6 ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการท่ีทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ทําให้มีความปลอดภัย 

เชื่อถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยํา 
2.7 เพ่ือให้ผู้ประกอบการและกรมสรรพสามิตมีระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัย 

เชื่อถือได้อย่างมีมาตรฐาน 
 
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิ และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเคยมีผลงานการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบงาน
ในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น โดยรวมทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หรือโครงการในลักษณะเดียวกัน 
และเป็นโครงการที่ตรวจรับเสร็จสิ้นแล้ว โดยเป็นโครงการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และ
เป็นคู่สัญญาโดยตรง โดยมีผลงานโครงการละไม่ต่ํากว่า ๕ ล้านบาทต่อ ๑ สัญญาในระยะเวลา 
ไม่เกิน ๓ ปี โดยต้องเสนอสําเนาเอกสารสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน 
ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
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3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ 

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
๔. รูปแบบรายการ หรือคุณสมบัติเฉพาะ   

ข้อกําหนดทั่วไปของระบบ   
4.1 การประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นการประกวดราคาจ้างพัฒนา “ระบบคอมพิวเตอร”์ 

4.1.1 คุณลักษณะเฉพาะของ “ระบบคอมพิวเตอร์” จะต้องเหมาะสมกับลักษณะงานของ

กรมสรรพสามิตที่จะพัฒนาตามโครงการนี้ และสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน 

4.1.2 คุณสมบัติของระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ และรายละเอียดข้อมูลข้ันตอนการดําเนินงาน

ที่กําหนดไว้ตามเอกสารหมายเลข ๒ เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นโดยคู่สัญญาต้องมีการจัดเก็บ

ความต้องการของระบบในรายละเอียดอีกคร้ัง 

4.1.3 โปรแกรมที่เสนอ ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตท่ีอยู่ในระหว่างการคุ้มครอง

การเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามคําสั่งของศาล ท่ีได้สั่งการตามกฎหมาย

ของประเทศท่ีบริษัทของผู้ผลิตน้ันตั้งอยู่ 

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยกรมสรรพสามิตได้จัดเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และสําหรับใช้ติดตั้งระบบงานไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
4.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับฐานข้อมูล (Database Server) และระบบการจัดการ

ฐานข้อมูล 
4.2.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ย่ีห้อ HP รุ่น DL380G8 มี

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon Six-core ๖๔ bit ใช้
งานระบบปฏิบัติการ Windows ลักษณะเป็น Multi Threaded และ
รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ Bits โดยมีจํานวน Core ๑๒  หน่วย 
ความเร็วแต่ละหน่วย ไม่น้อยกว่า ๒.๖๖  GHz ใช้งานระบบปฏิบัติการ 
Windows Server ๒๐๑๒  

4.2.1.2 ระบบการจัดการฐานข้อมูล Oracle Database ๑๑g Standard Edition 
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4.2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย สาํหรับ Application Server  

4.2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server ย่ีห้อ HP  รุ่น DL380G8 มี

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon Six-core ๖๔ bit 

ลักษณะเป็น Multi Threaded และรองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ Bits 

โดยมีจํานวน Core ๑๒  หน่วย Clock Speed ไม่น้อยกว่า ๒.๖๖ GHz 

ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server ๒๐๑๒  

 

คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ์มีดังน้ี 

1. พัฒนาระบบให้บริการของกรมสรรพสามิตเพ่ือรองรับ National Single Window (NSW) ประกอบด้วย 

1.1 พัฒนาระบบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้นําเข้าส่งออกจากระบบลงทะเบียนกลางของ 

NSW โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW โดยระบบต้องสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

1.1.1. รับข้อมลูคําขอลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์จากระบบลงทะเบียนกลางของ NSW ได้ 

1.1.2. สามารถแสดงขัอมูลคําขอลงทะเบียนท่ีได้รับ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตทําการ

ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบได้ 

1.1.3. สามารถแจ้งผลการตรวจสอบคําขอลงทะเบียนให้กับระบบ NSW ได ้

1.2 พัฒนาระบบให้บริการรับข้อมูลการขออนุญาตนําเข้าสินค้าสุราและยาสูบ และแบบคําขอยกเว้น

ภาษี สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) ท่ีมีการ

เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window โดยระบบต้องสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

ก. สินค้าสุรา 
(1) สามารถรับข้อมูลใบคําขออนุญาตนําเข้าสุราในรูปแบบ XML Format ที่กรมสรรพสามิต

กําหนดได้ ดังน้ี 

- ใบอนุญาตให้นําเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือจําหน่าย 

- ใบอนุญาตให้นําเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือเป็นตวัอย่าง 

- ใบอนุญาตให้นําเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือส่งออก 

- ใบอนุญาตให้นําเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือผ่านแดน 

- ใบอนุญาตให้นําเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือผลติสินค้า 
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(2) สามารถตรวจสอบสทิธิของผูข้ออนุญาตส่งข้อมลูใบคําขออนุญาตนําเข้าสุรา 

(3) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใบคําขออนุญาตนําเข้าสุรา 

(4) สามารถแจ้งผลการตรวจสอบคําขออนุญาตนําเข้าสุรา 

(5) สามารถแจ้งผลคําขออนุญาตนําเข้าสุราในรูปแบบ XML Format ที่กรมสรรพสามิต

กําหนดได้ 

 

 

 

ข. สินค้ายาสูบ 

(1) สามารถรับข้อมูลใบคําขออนุญาตนําเข้ายาสูบในรูปแบบ XML Format ที่กรมสรรพสามิต  

กําหนดได้ ดังน้ี 

- ใบอนุญาตให้นําเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบนอกจากยาสูบ

ชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

- ใบอนุญาตให้นํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

(เพ่ือการค้าฯ) 

- ใบอนุญาตให้นํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

(เพ่ือขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ) 

- ใบอนุญาตให้นํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

(เพ่ือเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ) 

- ใบอนุญาตให้นํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลติในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

(เพ่ือส่งออกตอ่ไปยังประเทศอื่น) 

- ใบอนุญาตให้นํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

(เพ่ือเป็นตัวอย่าง) 

- ใบอนุญาตให้นํายาเส้น/ยาสูบชนิดอื่นท่ีผลิตในต่างประเทศ นอกจากยาสูบชนิดบุหรี่

ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร (เพ่ือการค้าฯ) 

- ใบอนุญาตให้นํายาเส้น/ยาสูบชนิดอื่นท่ีผลิตในต่างประเทศ นอกจากยาสูบชนิดบุหรี่

ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร (เพ่ือขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ) 
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- ใบอนุญาตให้นํายาเส้น/ยาสูบชนิดอื่นท่ีผลิตในต่างประเทศ นอกจากยาสูบชนิดบุหรี่

ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร (เพ่ือเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ) 

- ใบอนุญาตให้นํายาเส้น/ยาสูบชนิดอื่นท่ีผลิตในต่างประเทศ นอกจากยาสูบชนิดบุหรี่

ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร (เพ่ือส่งออกต่อไปยังประเทศอืน่) 

- ใบอนุญาตให้นํายาเส้น/ยาสูบชนิดอื่นท่ีผลิตในต่างประเทศ นอกจากยาสูบชนิดบุหรี่

ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร (เพ่ือเป็นตัวอย่าง) 

- ใบอนุญาตให้สง่ยาเส้น/ยาสูบที่ผลติในต่างประเทศ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

(2) สามารถตรวจสอบสทิธิของผูข้ออนุญาตส่งข้อมลูใบคําขออนุญาตนําเข้ายาสูบ 

(3) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใบคําขออนุญาตนําเข้ายาสูบ 

(4) สามารถแจ้งผลการตรวจสอบคําขออนุญาตนําเข้ายาสูบ 

(5) สามารถแจ้งผลคําขออนุญาตนําเข้ายาสูบในรูปแบบ XML Format ที่กรมสรรพสามติ

กําหนดได ้

 

ค. แบบคําขอยกเว้นภาษี สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 

(1) สามารถรับข้อมูลแบบคําขอยกเว้นภาษี สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร  

ในรูปแบบ XML Format ที่กรมสรรพสามิตกําหนดได้ 

(2) สามารถตรวจสอบสิทธิของผู้ขออนุญาตส่งข้อมูลแบบคําขอยกเว้นภาษี สําหรับสินค้า 

ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 

(3) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบคําขอยกเว้นภาษี สําหรับ

สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 

(4) สามารถแจ้งผลคําขอยกเว้นภาษี สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร  

ในรูปแบบ XML Format ที่กรมสรรพสามิตกําหนดได้ 

1.3 พัฒนาระบบรับข้อมูลการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ให้บริการ 

(Service Provider) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window โดยระบบต้อง

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

1.3.1. รับชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําเข้าสุรา 

1.3.2. รับชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําเข้ายาสูบ 
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1.4 ระบบติดตามสถานะข้อมูลสําหรับผู้ขออนุญาตในการขออนุญาตนําเข้า และขอยกเว้นภาษีกรณี

ส่งออกนอกราชอาณาจักร สําหรับใช้สอบถามการทําธุรกรรมย้อนหลังและปัจจุบัน โดยกําหนด

เง่ือนไขได้ อย่างน้อยดังน้ี 

1.4.1. กําหนดช่วงวันที่และเวลา 

1.4.2. ระบุเลขที่ใบคําขออนุญาต 

1.4.3. ระบุเลขที่ใบอนุญาต 

1.5 ระบบติดตามสถานะข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต สําหรับใช้สอบถามการทําธุรกรรม

การขออนุญาตนําเข้า และขอยกเว้นภาษีกรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร ย้อนหลังและปัจจุบัน  

โดยกําหนดเงื่อนไขได้ อย่างน้อยดังน้ี 

1.5.1. กําหนดช่วงวันที่และเวลา 

1.5.2. ระบุเลขที่ใบคําขออนุญาต 

1.5.3. ระบุเลขที่ใบอนุญาต 

1.5.4. ระบุชื่อผู้ขออนุญาต 

 

 

 

 

 

2. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานและระบบงานที่เก่ียวข้อง 

2.1 เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบลงทะเบียนกลางของ NSW และระบบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับผู้นําเข้าส่งออก โดยระบบต้องสามารถดําเนินการได้อย่างน้อยดังน้ี 

2.1.1. รับคําขอลงทะเบียน 

2.1.2. ส่งผลตอบรับใบคําขอ 

2.1.3. ส่งผลการอนุมัติใบคําขอและขอ้มูลการลงทะเบียน 

2.2 เชื่อมโยงข้อมูลคําขอใบอนุญาตของผู้นําเข้าส่งออกผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) ผ่าน

ระบบ NSW, ระบบให้บริการรับข้อมูลการขออนุญาตนําเข้าสินค้าสุราและยาสูบ และแบบคําขอ

ยกเว้นภาษี สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร และระบบรับข้อมูลชําระเงินค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบต้องสามารถดําเนินการได้อย่างน้อยดังน้ี 
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2.2.1. รับคําขอใบอนุญาต 

2.2.2. ผลตอบรับใบคําขอ 

2.2.3. แจ้งการชําระเงิน 

2.2.4. แจ้งผลการชําระเงิน 

2.2.5. ผลการอนุมัติใบอนุญาตและข้อมูลใบอนุญาต 

2.3 เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานผ่านระบบ NSW โดยระบบต้องสามารถดําเนินการได้อย่างน้อยดังน้ี 

2.3.1. การรับและส่งข้อมูลใบอนุญาตนําเข้าสินค้าสุรา ยาสูบ และคําขอยกเว้นหรือคืนภาษี 

สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๐๐ 

2.3.2. การรับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทุกสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี 

2.3.3. การรับข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทุกสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี 

3. การจัดทํา Data Conversion จากฐานข้อมูลเดมิเข้าสู่ระบบฐานข้อมลูใหม่อย่างน้อย ดังน้ี 

3.1 ข้อมลูใบอนุญาต 

3.2 ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก 

4. การปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตเพ่ือรองรับการรับ-ส่งข้อมูลในโครงการ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การรับ-ส่งข้อมลูการนําเข้าสุราเพื่อนํามาประมวลผลในระบบงานหลัก 

4.2 การรับ-ส่งข้อมลูการนําเข้ายาสูบเพ่ือนํามาประมวลผลในระบบงานหลัก 

4.3 การรับ-ส่งข้อมลูการส่งออกยาสูบเพ่ือนํามาประมวลผลในระบบงานหลัก 

4.4 การรับ-ส่งข้อมลูแบบคํายกเว้นภาษี สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร เพ่ือนํามา

ประมวลผลในระบบงานหลัก 

4.5 การรับ-ส่งข้อมลูใบอนุญาตนําเข้าสุรา เพ่ือเชือ่มโยงขอ้มูลกับระบบงานผ่านระบบ NSW 

4.6 การรับ-ส่งข้อมลูใบอนุญาตนําเข้ายาสูบ เพ่ือเชื่อมโยงขอ้มลูกับระบบงานผ่านระบบ NSW 

 

4.7 การรับ-ส่งข้อมลูใบอนุญาตส่งออกสุรา เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานผ่านระบบ NSW 

4.8 การรับ-ส่งข้อมลูใบอนุญาตส่งออกยาสูบ เพ่ือเชือ่มโยงขอ้มลูกับระบบงานผ่านระบบ NSW 

4.9 การรับ-ส่งข้อมูลคําขอยกเว้นหรือคืนภาษี สําหรับสินค้าท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 100 

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานผ่านระบบ NSW 

4.10 การรับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก จากระบบ NSW ไปประมวลผลในระบบงาน 
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๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
จํานวน ๒๗๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

 
๖. ระยะการส่งมอบของหรืองาน 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แก่กรมสรรพสามิต ภายใน
กําหนดระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา กําหนดเวลาการส่งมอบให้เป็นไปตามงวดดังน้ี 

งวดท่ี ๑  ส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 
1.1 ส่งมอบเอกสารแผนการดําเนินโครงการ (Action Plan) ภายใน ๑๕ วันนับแต่ลงนาม

ในสัญญา 
1.2 ส่งมอบรายละเอียดและแผนการฝึกอบรมตามโครงการ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ลงนาม 

ในสัญญา  
งวดท่ี ๒  ส่งมอบผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน ประกอบด้วย ข้ันตอนการทํางาน

พร้อมแผนภาพ (Work Flow) และขอบเขตการทํางาน (Scope of Work) ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญา 

งวดที่ ๓  ส่งมอบผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 

งวดที่ ๔  ส่งมอบผลการติดตั้งระบบให้บริการของกรมสรรพสามิตเพ่ือรองรับ National Single 
Window (NSW) ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

4.1 ส่งมอบและติดตั้งระบบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้นําเข้าส่งออกจากระบบ
ลงทะเบียนกลางของ NSW โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW  

4.2 ส่งมอบและติดตั้งระบบให้บริการรับข้อมูลการขออนุญาตนําเข้าสินค้าสุราและยาสูบ 
และแบบคําขอยกเว้น สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ผ่านผู้ให้บริการ 
(Service Provider) ท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window  

4.3 ส่งมอบและติดตั้งระบบรับข้อมูลการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single 
Window 

4.4 ส่งมอบและติดตั้งระบบติดตามสถานะข้อมูลสําหรับผู้ขออนุญาตในการขออนุญาตนําเข้า
และขอยกเว้น กรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร สําหรับใช้สอบถามการทําธุรกรรมย้อนหลัง
และปัจจุบัน 

4.5 ส่งมอบและติดตั้งระบบติดตามสถานะข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต สําหรับ
ใช้สอบถามการทําธุรกรรมการขออนุญาตนําเข้า และขอยกเว้น กรณีส่งออกนอก
ราชอาณาจักร ย้อนหลังและปัจจุบัน 



- ๑๐ - 

 

งวดที่ ๕  ส่งมอบผลการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานและระบบงานที่เก่ียวข้อง 
ภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

5.1 ส่งมอบและติดตั้งระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบลงทะเบียนกลางของ NSW และ
ระบบรับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้นําเข้าส่งออก 

5.2 ส่งมอบและติดตั้งระบบการเชื่อมโยงข้อมูลคําขอใบอนุญาตของผู้นําเข้าส่งออกผ่าน 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) ผ่านระบบ NSW, ระบบให้บริการรับข้อมูล 
การขออนุญาตนําเข้าสินค้าสุราและยาสูบ และแบบคําขอยกเว้น สําหรับสินค้าที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักร และระบบรับข้อมูลการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.3 ส่งมอบและตดิตั้งระบบการเชือ่มโยงข้อมูลกับระบบงานผ่านระบบ NSW 
 
งวดท่ี ๖  ส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

6.1 การจัดทํา Data Conversion จากฐานข้อมูลเดมิเข้าสู่ระบบฐานข้อมลูใหม่ 
6.2 การปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตเพ่ือรองรับการรับ-ส่งข้อมูล 

ในโครงการ 
6.3 ผลการจัดการฝึกอบรมสัมมนาผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ รวมทั้งเอกสารและคู่มือการใช้งาน 
6.4 ผลการใช้งานจริงของการขออนุญาตนําเข้าสินค้าสุรา และยาสูบ อย่างน้อยสินค้าละ 

1 บริษัท 
 
๗. วงเงินในการจัดหา 

เป็นเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
ราคาท่ีรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องใช้สําหรับโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือรองรับ National Single Window 
ค่าดําเนินการอื่นๆ ค่ากําไร และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว 
 


