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1. หลักการและเหตผุล  
กรมสรรพสามิต ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักทั้งในด้านการจัดเก็บภาษี 

และการปราบปราม ส าหรับระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนงานด้านจัดเก็บภาษี ได้แก่ ระบบงาน
สารสนเทศหลัก ระบบให้บริการการยื่นแบบของผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อกับระบบงานสารสนเทศหลัก  ระบบงานควบคุมการขนน้ ามันออกจาก
โรงกลั่น ระบบงานควบคุมการรับจ่ายน้ ามัน เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี
ได้ จ านวน 432,898.05 ล้านบาท โดยจัดเก็บภาษีรถยนต์เป็นอันดับ 1 เป็นจ านวนเงิน 153,874.01 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 และจากได้รับนโยบายรัฐบาลในการด าเนินการโครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งมี
การจัดเก็บข้อมูลรถยนต์ และมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมบัญชีกลาง  
เป็นต้น รวมถึงได้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเสียภาษีสรรพสามิต
ส าหรับรถยนต์คันแรกเพ่ือมาใช้ในการตรวจสอบการเสียภาษีรถยนต์  เช่น ข้อมูลหมายเลขเครื่อง หมายเลขตัว
รถ ค่าภาษีสรรพสามิต ส าหรับรถยนต์ที่ เสียภาษีกับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ ดังนั้น             
เพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่เกิดประสิทธิผลต่อภาครัฐ รัฐสามารถตรวจสอบ ติดตามการ
ครอบครองรถยนต์ รถหรู รถยนต์จดประกอบ ตลอดจนรถยนต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้อย่างครอบคลุม 
ครบถ้วน กรมสรรพสามิตจึงจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ เพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดการเชื่อมโยงข้อมูลรถยนต์จากรถคันแรกขยายการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลรถยนต์ครบทุกรุ่นและทุก
ประเภทรถยนต์กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรฐานข้อมูลที่ก าหนด เพ่ือลดภาระและค่าใช้จ่ายการบันทึกข้อมูล โดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบการยื่น
ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต และการจัดส่งเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับ กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก ส านักทะเบียนราษฎร์ (Car Tracking and Tracing System) 
เพ่ิมเติม เช่น รายละเอียดรถยนต์ตามเล่มทะเบียนรถ ตรวจสอบกับ หมายเลขตัวถังรถยนต์ ที่เสียภาษี
สรรพสามิต หรือชื่อผู้ครอบครองรถยนต์กับส านักทะเบียนราษฎร์เป็นต้น เพ่ือให้การตรวจสอบติดตามการ
ครอบครองรถยนต์ รถหรู รถยนต์จดประกอบ ตลอดจนรถยนต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างครบวงจร และ
มีการขยายการบริการช าระภาษีรถยนต์เชื่อมโยงให้ครอบคลุมข้อมูลภาคการผลิตรถยนต์ จนกระทั่งถึงผู้บริโภค 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ การตรวจสอบ ติดตามการครอบครองรถยนต์            
(Car Tracking and Tracing System) และสนับสนุนสารสนเทศด้านรถยนต์ส าหรับผู้บริหาร 
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2. วตัถปุระสงค ์ 
2.1  เพ่ือขยายต่อยอดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภาษี โดยการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

รถยนต์อย่างครบวงจร และหน่วยงานภาครัฐซึ่งประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก 
กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

2.2 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ 
2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรก และปรับปรุง

ระบบงานให้รองรับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส าหรับเหตุการณ์ต่างๆ ในการ
ครอบครองรถยนต์เป็นระยะเวลา 5 ปี ของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ 

3. ขอบเขตการด าเนินโครงการกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.1 การบริหารการจัดเก็บภาษีอุตสาหกรรมรถยนต์ 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

เช่น กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 
3.3 ระบบการตรวจสอบการได้รับสิทธิตลอดระยะเวลา 5 ปี   
3.4 ฝึกอบรม 

4 คุณสมบตัขิองผูป้ระสงค์เสนอราคา 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น  
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มิใช่   
เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการขาย และ หรือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการประกวดราคา โดยมี
หลักฐาน การจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน 
นับจนถึงวัน ยื่นซองเอกสารประกวดราคา 

4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเคยมีผลงานการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมี
มูลค่าต่อสัญญา ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งผลงานข้างต้นต้องได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย
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แล้วไม่เกิน 3 ปี โดยเป็นโครงการกับหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ และเป็นคู่สัญญาโดยตรง โดย
ต้องเสนอส าเนาสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของ
งาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กระท าการแทนของหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ลงนามรับรอง 

4.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

5 แบบรปูรายการหรอืคณุลักษณะเฉพาะ 
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ การประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ของกรมสรรพสามิต 
 
6 ระยะเวลาการด าเนนิการ 
 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่างจ้าง 
 
7 ระยะเวลาการสง่มอบ 

 งวดการส่งมอบ มี  5 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

1) ส่งมอบเอกสาร แผนการด าเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรมบุคคลรับผิดชอบความสัมพันธ์
ระหว่างงาน จ านวน 3 ชุด 

2) ส่งมอบวิธีการด าเนินการและเครื่องมือในการพัฒนาและเทคนิคทีใช้จ านวน 3 ชุด 
งวดที่ 2 

 

ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
ส่งมอบผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ที่ได้

รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียด แล้วประกอบด้วย 
ขั้นตอนการท างานพร้อมแผนภาพ(Work Flow) ขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอร์ (Scope of Work) 
โดยระบุรายละเอียดถึงความต้องการของระบบงานตามรายการเอกสารหมายเลข 2 จ านวน 10 ชุด 
โดยมีรูปแบบเอกสาร ตามรูปแบบทีก่รมสรรพสามิตเห็นชอบ ดังนี้ 

(1) ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ 
(2) ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ           

ที่เกี่ยวข้องและระบบตรวจสอบติดตามการครอบครองรถยนต์ ประกอบด้วย กรม
ศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง 

(3) ปรับปรุงระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่และการ
เชื่อมโยงกับระบบงานตามโครงการนี้ 
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(4) ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมระบบงานรถยนต์คันแรกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
ตรวจสอบการคืนเงินรถยนต์คันแรก และรองรับการบริหารจัดการรถยนต์คันแรกที่
เปลี่ยนแปลงไปในกรณีการคืนเงิน และการตรวจสอบสถานะภาพการครอบครอง
รถยนต์ของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

งวดที่ 3 
 

ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
1) ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (Design Document) จ านวน 3 ชุด 

ประกอบด้วย ER Diagram Database Schema Data Dictionary และตารางความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการกับข้อมูลรายการเอกสารหมายเลข 2 จ านวน 3 ชุด โดยมีรูปแบบ
เอกสาร ตามรูปแบบทีก่รมสรรพสามิตเห็นชอบ ดังนี้ 
(1) ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ 
(2) ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องและระบบตรวจสอบติดตามการครอบครองรถยนต์ ประกอบด้วย กรม
ศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง 

(3) ปรับปรุงระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่และการ
เชื่อมโยงกับระบบงานตามโครงการนี้ 

(4) ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมระบบงานรถยนต์คันแรกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
ตรวจสอบการคืนเงินรถยนต์คันแรก และรองรับการบริหารจัดการรถยนต์คันแรกที่
เปลี่ยนแปลงไปในกรณีการคืนเงิน และการตรวจสอบสถานะภาพการครอบครอง
รถยนต์ของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

2) User Interface และ Report ในลักษณะต้นแบบ (Prototype) จ านวน  3 ชุด โดยมีรูปแบบ
เอกสาร ตามรูปแบบทีก่รมสรรพสามิต ดังนี้ 
(1) ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ 
(2) ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องและระบบตรวจสอบติดตามการครอบครองรถยนต์ ประกอบด้วย กรม
ศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง 

(3) ปรับปรุงระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่และการ
เชื่อมโยงกับระบบงานตามโครงการนี้ 

(4) ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมระบบงานรถยนต์คันแรกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
ตรวจสอบการคืนเงินรถยนต์คันแรก และรองรับการบริหารจัดการรถยนต์คันแรก             
ที่เปลี่ยนแปลงไปในกรณีการคืนเงิน และการตรวจสอบสถานะภาพการครอบครอง
รถยนต์ของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

งวดที่ 4 
 

ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
1) ส่งมอบโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมการติดตั้งระบบงานตามรายการ

เอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้  
2) ส่งมอบเอกสารการทดสอบระบบงาน Test Case และ Test Script โดยแยกตามระบบงาน 

จ านวน ระบบละ ๓ ชุด พร้อม CD-ROM/DVD บรรจุไฟล์จ านวน ๓ ชุด โดยมีรูปแบบ
เอกสาร ตามรูปแบบที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ ดังนี้ 
(1) ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ 
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(2) ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องและระบบตรวจสอบติดตามการครอบครองรถยนต์ ประกอบด้วย กรม
ศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง 

(3) ปรับปรุงระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่และการ
เชื่อมโยงกับระบบงานตามโครงการนี้ 

(4) ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมระบบงานรถยนต์คันแรกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
ตรวจสอบการคืนเงินรถยนต์คันแรก และรองรับการบริหารจัดการรถยนต์คันแรกที่
เปลี่ยนแปลงไปในกรณีการคืนเงิน และการตรวจสอบสถานะภาพการครอบครอง
รถยนต์ของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

3) คู่มือผู้ใช้งานระบบ พร้อม CD-ROM/DVD จ านวน 1๐ ชุด 
4) ส่งมอบรายละเอียดและแผนการฝึกอบรม ผู้ใช้ระบบงาน ผู้ดูแลระบบงานตามรายการ

เอกสารหมายเลข 3 
งวดที่ 5 

 

ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1) ส่งมอบการอบรมและสัมมนาทั้งหมดตามรายการเอกสารหมายเลข 3  
2) โอนย้ายข้อมูลตาม โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้

ระบบสามารถท างานได้ 
3) ส่งมอบคู่มือผู้ใช้ระบบงานพร้อมแผ่น CD DVD ประจ าส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ จ านวน 

100 ชุด   
4) ศึกษาและจัดท ารายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษี รถยนต์ที่มีปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซรด์ CO2 มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
ของกรมสรรพสามิตงานอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบการจัดจ้างตามโครงการฯ (ถ้ามี) 
 

8 วงเงนิและงบประมาณในการจดัจ้าง 
    วงเงินค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  

หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  
ส านักกฎหมาย 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โทร. 02241 6500-19 ต่อ 51267  e–mail :  maliwan.tookta@gmail.com 
โทร. 02241 6500-19 ต่อ 54259  e–mail :  weerachai@excise.go.th 
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