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1. หลักการและเหตุผล  
 ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทซึ่งมีเหตุผล
สมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรม
อันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือสินค้า
ที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้บริการผู้บริโภค หรือเป็น
สินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม น  ามันเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการ
ของรัฐ น  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน คือตัวแปรส าคัญในการพัฒนาระบบขนส่ง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
การค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบของน  ามันทั งด้านบวกและลบที่มีผลต่อความมั่นคงทั งทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมของประเทศไทย กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตปีละประมาณ 432,897 ล้าน
บาท เป็นภาษีน  ามันและผลิตภัณฑ์ 63,532 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยมีปริมาณน  ามันที่เสียภาษี
ปีละประมาณ 36,811 ล้านลิตร ก๊าซ LPG และ ก๊าซ NGV ปีละประมาณ 5,000 ล้านกิโลกรัม น  ามันและ
ผลิตภัณฑ์น  ามันที่เสียภาษีสรรพสามิตประกอบด้วย น  ามันเบนซิน น  ามันก๊าด น  ามันเชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น 
น  ามันดีเซล น  ามันเชื อเพลิงหนักน  ามันเตา และน  ามันอ่ืนๆ ที่คล้ายกัน น  ามันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน
(แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้กก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติสารละลาย หรือ     
โซลเว้นท์ชนิดต่างๆ สารพลอยได้ และกากอ่ืนๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน  ามันอ่ืนหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี 2556  
มีปริมาณการจ าหน่ายแก๊สโซฮอล์ 6,816 ล้านลิตร เบนซิน 709 ล้านลิตร ดีเซล 19,064 ล้านลิตร      
ก๊าซแอลพีจี 5,121 ล้านกิโลกรัม และน  ามันเตา 1,971 ล้านลิตร (แหล่งที่มา กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน)  ส าหรับสินค้าเครื่องดื่มเป็นสินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มปีละ 
17,838 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.12 และปริมาณเครื่องดื่มที่เสียภาษี โดยแบ่งเป็น ประเภทน  าอัดลม 
5,307 ล้านลิตร น  าโซดา 1,609 ล้านลิตร และเครื่องดื่มประเภทน  าพืช ผัก ผลไม้ 25 ล้านลิตร เครื่องดื่มที่
เสียภาษีสรรพสามิต หมายถึง เครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอลล์  โดยจะมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ เช่น น  าแร่ น  าหวาน น  าผลไม้        
น  าพืชผัก และน  าโซดา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่ท า หรือบรรจุ หรือได้จากเครื่องขาย
เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะขายด้วยวิธีใด แม้จะไม่ได้บรรจุภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง น  าหรือน  าแร่ตามธรรมชาติ 
น  ากลั่นหรือน  ากรองส าหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง  
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 ในด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกรมสรรพสามิตก ากับดูแลตั งแต่การจดทะเบียนเป็นผู้
ประกอบอุตสาหกรรมที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตการแจ้งราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
ค านวณภาษีการจัดท างบเดือนการผลิต – จ าหน่ายเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์รายการภาษีการช าระ
ภาษีการคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษีส าหรับสินค้าประเภทน  ามันมีการควบคุมการผลิต และการขนน  ามันออก
จากโรงกลั่นน  ามัน สินค้าประเภทเครื่องดื่มมีการควบคุมการผลิตฝาจุกจีบส าหรับสินค้าเครื่องดื่ม  นอกจากนี 
ยังมภีารกิจด้านอื่นท่ีเกี่ยวกับน  ามัน ประกอบด้วย การส่งเงินเข้ากองทุนฯ และการขอรับเงินชดเชยจากกองทุน
น  ามันเชื อเพลิง ซึ่งการจัดเก็บเงินกองทุนน  ามันเชื อเพลิง เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการคืนเงิน
ชดเชยเงินกองทุน จะก าหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน  ามันต้องยื่นเอกสารหลักฐานในการขนส่งน  ามันออก
จากโรงกลั่น และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ดังนั น เพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีน  ามัน และเครื่องดื่มที่เกิดประสิทธิผลต่อภาครัฐ รัฐสามารถตรวจสอบ
และวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีน  ามันและเครื่องดื่ม การควบคุมการผลิตและขนน  ามันการควบคุมการผลิตฝาจุก
จีบส าหรับเครื่องดื่ม ตลอดจนการน าเข้าและการส่งออกน  ามันและเครื่องดื่ม ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน กรม
สรรพสามิตจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีสินค้าน  ามันและเครื่องดื่มโดยพัฒนาต่อยอดกับระบบงานเดิมที่มีอยู่ประกอบด้วย การช าระภาษี การแจ้ง
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม การขอคืน ยกเว้นและลดหย่อนภาษี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ทุก
กระบวนการต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมโดยตรง ผ่านระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมาตรฐานข้อมูลที่ก าหนดเพ่ือลดภาระและค่าใช้จ่ายการบันทึกข้อมูล โดย
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบการยื่นช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต และการจัดส่งเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ กรมศุลกากร เพ่ือให้การตรวจสอบติดตามการน าเข้า ส่งออก 
นอกจากนั นยังเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์รายการภาษี  เพราะระบบได้บูรณาการข้อมูลเป็นประวัติการท า
ธุรกรรมภาษีกับกรมสรรพสามิต แยกรายผู้ประกอบอุตสาหกรรม (Tax Profile) และสามารถน าสารสนเทศที่
ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบปราบปรามต่อไปรวมถึงน าไปสู่การสร้างนโยบายภาษีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดเก็บรายได้ภาษีสรรรพสามิตส าหรับสินค้าน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามันสินค้าเครื่องดื่ม และตรวจสอบ
ภาษีในส่วนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถตรวจสอบสถานภาพการท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิตทั ง
ปัจจุบัน และสามารถดูประวัติการท าธุรกรรมภาษีสรรพสามิตได้สร้างความสะดวกรวดเร็ว ความพึงพอใจ 
ความเชื่อมั่น ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ให้กับผู้ประกอบการ อีกทั งต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถ
ใช้งานได้กับทุกประเภทอุปกรณ์หลักในปัจจุบันเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แท็ปเล็ต iPad และอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยมีระบบป้องกันความปลอดภัยของธุรกรรมและข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล 
ซึ่งการด าเนินโครงการนี ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกรมสรรพสามิตต้องได้รับประโยชน์
ในด้านเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้กระดาษและการด าเนินธุรกรรม ข้อมูล
ธุรกรรมต่างๆ มีความปลอดภัย ถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย และพัฒนาระบบสนับสนุนสารสนเทศด้านน  ามัน และ
เครื่องดื่มส าหรับผู้บริหาร 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน  ามันและเครื่องดื่ม ให้มีบริการที่

ครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษี

น  ามันและเครื่องดื่ม 
2.3 ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรพสามิต และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวม

ในการท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต 
2.4 ปรับปรุงขั นตอนการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน ท าให้มี

ความปลอดภัย เชื่อถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า 
2.5 เพ่ือให้ผู้ประกอบการและกรมสรรพสามิตมีระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัย

เชื่อถือได้อย่างมีมาตรฐาน 

3. ขอบเขตการด้าเนินโครงการกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.1 การให้บริการแก่ผู้ประกอบการสินค้าน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามันและสินค้าเครื่องดื่มแบบ 

บูรณาการ 
3.2 พัฒนาเพ่ิมเติมต่อยอดระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต และระบบงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการธุรกรรมภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าน  ามันและ
ผลิตภัณฑ์น  ามัน  และสินค้าเครื่องดื่ม 

3.3 การพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3.4 การบริหารการจัดเก็บภาษีอุตสาหกรรมน  ามัน และผลิตภัณฑ์น  ามัน  และเครื่องดื่มในประเทศ 
3.5 ฝึกอบรม 

๔. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) 

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ น  
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่น
ว่านั น 
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4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มิใช่   
เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการขาย และหรือให้เช่าให้เช่าซื อ 
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคา โดยมีหลักฐาน การจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา 

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเคยมีผลงานการพัฒนาและติดตั งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบ 
Web Base Application โดยมีมูลค่าสัญญารวมกันไม่เกิน 2 สัญญา ไม่น้อยกว่า 30 ล้าน
บาท ซึ่งผลงานข้างต้นต้องได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคา โดยเป็นโครงการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และเป็น
คู่สัญญาโดยตรง โดยต้องเสนอส าเนาสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และหนังสือ
รับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กระท าการแทนของ
หน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ลงนามรับรอง 

4.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

4.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๕. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ การประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี (น  ามันและเครื่องดื่ม) 
 

๖. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 510 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 
๗. ระยะเวลาการส่งมอบ 

 งวดการส่งมอบ มี  5 งวด ดังนี  
งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

1) ส่งมอบเอกสาร แผนการด าเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรมบุคคลรับผิดชอบความสัมพันธ์
ระหว่างงานจ านวน 3 ชุด 

2) ส่งมอบวิธีการด าเนินการในการพัฒนาและเทคนิคท่ีใช้ 
งวดที่ 2 

 

ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
ส่งมอบผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ที่ได้

รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียด แล้วประกอบด้วย
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๘. วงเงินและงบประมาณในการจัดจ้าง 
 วงเงินค่าใช้จ่ายรวมทั งสิ น 70,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)  

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
     ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โทร. 02241 6500-19 ต่อ 54252 e–mail :wutthichai.it@gmail.com 
โทร. 02241 6500-19 ต่อ 54259 e–mail :weerachai@excise.go.th 

ขั นตอนการท างานพร้อมแผนภาพ (Work Flow) ขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอร์ (Scope of 
Work) โดยระบุรายละเอียดถึงความต้องการของระบบงานโดยมีรูปแบบเอกสารตามรูปแบบที่กรม
สรรพสามิตเห็นชอบ จ านวน 3 ชุด 

งวดที่ 3 

 

ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1) ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (Design Document) จ านวน 3 ชุด 

ประกอบด้วย Use Case, Functional Specification, Data Requirement, ER Diagram, 
Database Schema, Data Dictionary และตารางความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับ
ข้อมูล 

2) User Interface และ Report ในลักษณะต้นแบบ (Prototype) จ านวน 3 ชุด 
งวดที่ 4 

 

ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1) ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมการติดตั งระบบงาน 
2) ส่งมอบเอกสารการทดสอบระบบงาน Test Case, Test Scriptและผลการทดสอบ     

(Test Result) โดยแยกตามระบบงาน พร้อม CD-ROM/DVD บรรจุไฟล์จ านวน 3 ชุด 
3) คู่มือผู้ใช้งานระบบ พร้อม CD-ROM/DVD จ านวน 1๐ ชุด 

งวดที่ 5 ภายใน 510 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1) ส่งมอบการอบรมทั งหมด 
2) ส่งมอบการใช้โปรแกรมระบบงานจริงตามภาคผนวก 1 
3) งานอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบการจัดจ้างตามโครงการฯ (ถ้ามี) 
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