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1. หลักการและเหตผุล  
ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีนโยบาย               

ที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้  
 1 นโยบายเศรษฐกิจ “เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและท่ีมิใช่ภาษี” 
 2 นโยบายนวัตกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ประกอบกับกระทรวงการคลัง       
มีนโยบายในการบูรณาการข้อมูลภาษี โดยการพัฒนาระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูล 3 กรมภาษี เพ่ือใช้
ข้อมูลร่วมกันภายในกระทรวงการคลัง (Tax Information Portal) ปัจจุบัน ข้อมูลปริมาณการช าระภาษีสุรา
ของกรมสรรพสามิตมีความคลาดเคลื่อน (มียอดรายได้ภาษี แต่ไม่มีปริมาณการช าระภาษี) ท าให้การคาดการณ์
รายได้ภาษี ซึ่งใช้ข้อมูลปริมาณในการคาดการณ์ เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ประกอบกับการผ่าน
ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เช่น จากส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ มาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และมาที่ส านัก
บริหารการคลังและรายได้ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการเชื่อมข้อมูลในแต่ละขั้นตอน โดยความคลาดเคลื่อน          
ของข้อมูลมีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจ านวนมาก เช่น ขนาดภาชนะ ดีกรี ราคาขาย ปริมาณการช าระ
ภาษี รายได้ภาษี โดยแยกตามประเภทและชนิดของสินค้าทุกวัน ท าให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึก              
ข้อมูล เป็นต้น  

เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลและลดกระบวนการท างาน จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาฐานข้อมูล
ภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ช าระภาษี ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีฐานข้อมูลกลางที่สามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบและปราบปราม ตลอดจนสามารถ
สนับสนุนข้อมูลตามโครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาษีของ 3 กรมภาษีต่อไปได้ 

 
2. วตัถปุระสงค ์ 

2.1 เพ่ือน าระบบบาร์โค้ตมาใช้ในการบันทึกแบบช าระภาษีที่รับจากผู้ประกอบการ 
2.2 เพ่ือลดกระบวนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการการรับช าระภาษี 
2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย และควบคุมก ากับดูแลการเข้าถึง

ข้อมูลและการใช้เครื่องลูกข่ายของเจ้าหน้าที่ 
 

 
 
 
 



3. ขอบเขตการด าเนนิโครงการกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
3.1 จัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาประเภท Tablet และโปรแกรม

บริหารจัดการเครื่องลูกข่าย (Desktop Management) พร้อมระบบบริหารจัดการ 
3.2 พัฒนาระบบช าระภาษีสรรพสามิตด้วยบาร์โค้ต (Barcode) ของประเภทสินค้าสุราในประเทศ 

เพ่ือใช้ในการออกรหัสบาร์โค้ต การรับช าระภาษี การค านวณภาษี การรายงานผลรายได้และ
ปริมาณการช าระภาษี 

3.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศหลัก ประกอบด้วย ระบบวิเคราะห์รายการภาษี ระบบรับเงินรายได้ 
ระบบงานวิชาการก าหนดมูลค่า ระบบฐานอ้างอิงข้อมูลกลาง ที่ใช้ในปัจจุบันให้สามารถ
สนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลการท างานร่วมกับบาร์โค้ต   

3.4 ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาประเภท Tablet ที่เสนอใน
โครงการฯ 

3.5 ติดตั้งซอฟท์แวร์บริหารจัดการเครื่องลูกข่าย (Desktop Management) พร้อมระบบบริหาร
จัดการ โดยระบบบริหารจัดการ จะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กรมสรรพสามิตจัดให้ 

3.6 อบรมการใช้งานระบบช าระภาษีสรรพสามิตด้วยบาร์โค้ต (Barcode) 
 

4 คุณสมบตัขิองผูป้ระสงค์เสนอราคา 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น  
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน      
เช่นว่า นั้น 

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มิใช่   
เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการขาย และ/หรือให้เช่า/ให้เช่าซื้อ 
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคา โดยมีหลักฐาน การจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออก
ให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวัน ยื่นซองเอกสารประกวดราคา 

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเคยมีผลงานการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย        
มีมูลค่าต่อสัญญา ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งผลงานข้างต้นต้องได้ส่งมอบและตรวจรับเป็น          



ที่เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยเป็นโครงการกับหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ และเป็น
คู่สัญญาโดยตรง โดยต้องเสนอส าเนาสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรอง
ผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กระท าการแทนของหน่วยงาน 
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ลงนามรับรอง 

4.7 กรณีบริษัทที่มิใช่ผู้ผลิต จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง    
จากผู้ผลิต ส าหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ต 2 มิติ (Barcode Scanner) และซอฟท์แวร์บริหาร
จัดการเครื่องลูกข่าย (Desktop Management) โดยมีหนังสือแต่งตั้งต้องออกให้ล่วงหน้า          
ไม่เกิน 90 วัน นับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา  

4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

4.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4.10  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

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

 งวดการส่งมอบ มี  6 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 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
    ส่งมอบผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ที่ได้
รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียด แล้วประกอบด้วย 
ขั้นตอนการท างานพร้อมแผนภาพ(Work Flow)ขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอร์ (Scope of  
Work) โดยระบุรายละเอียด   ถึงความต้องการของระบบงาน โดยมีรูปแบบเอกสารตามรูปแบบที่กรม
สรรพสามิตเห็นชอบ ตามรายการเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2.4  2.5  2.6 และ2.7 จ านวน 3 ชุด 
 



งวดที่ 3 
 

ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
1) ส่งมอบพร้อมติดตั้ง Hardware ตามรายการเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2.1 เครื่องอ่านบาร์โค้ต     

2 มิติ (Barcode Scanner) ให้สามารถใช้งานได ้
2) ส่งมอบลิขสิทธิ์และติดตั้งซอฟต์แวร์ตามรายการเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2.3 ซอฟท์แวร์บริหาร

จัดการเครื่องลูกข่าย (Desktop Management) 5,000 License พร้อมระบบบริหารจัดการ  
ให้สามารถใช้งานได้ 

งวดที่ 4 
 

ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
1) ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (Design Document) จ านวน 3 ชุด 

ประกอบด้วย ER Diagram Database Schema Data Dictionary และตารางความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล 

2) User Interface และ Report ในลักษณะต้นแบบ (Prototype) จ านวน 3 ชุด 
งวดที่ 5 

 

ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
1) ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมการติดตั้งระบบงานตามรายการเอกสารหมายเลข 2          

ข้อ 2.4  2.5  2.6 และ2.7 ให้สามารถใช้งานได ้
2) ส่งมอบเอกสารการทดสอบระบบงาน Test Case และ Test Script โดยแยกตามระบบงาน 

จ านวน ระบบละ ๓ ชุด พร้อม CD-ROM/DVD บรรจุไฟล์จ านวน ๓ ชุด 
3) คู่มือผู้ใช้งานระบบ พร้อม CD-ROM/DVD จ านวน 1๐ ชุด 
4) ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาประเภท Tablet ตามรายการเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2.2 
5) ส่งมอบรายละเอียดและแผนการฝึกอบรม ผู้ใช้ระบบงาน ผู้ดูแลระบบงาน ตามรายการเอกสาร

หมายเลข 3 
งวดที่ 6 ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

1) ส่งมอบการอบรมและสัมมนาทั้งหมดตามรายการเอกสารหมายเลข 3  
2) งานอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบการจัดจ้างตามโครงการฯ (ถ้ามี) 

 
 
8 วงเงนิและงบประมาณในการจดัจ้าง 

วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  38,638,000  บาท (สามสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักแผนภาษี  

 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
 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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