
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการพฒันาระบบจัดเก็บและบรกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณิชย ์

 
1. ความเปน็มา 

ตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
กําหนดให้คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) จัดทําแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลผูกพันให้ส่วนราชการต่างๆ 
ต้องดําเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ โดยในส่วนของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้านั้น  ได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจงาน “จดทะเบียนพาณิชย์” ตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2546  
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 เห็นชอบแผนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กรมจึงได้กําหนดเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจงาน 
“จดทะเบียนพาณิชย์” ไปสู่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ อบต. ทั่วประเทศรวม 7,776 
แห่ง แบ่งออกเป็น 

1. เทศบาลนคร      23  แห่ง 
2. เทศบาลเมือง   142  แห่ง 
3. เทศบาลตําบล          1,841 แห่ง 
4. อบต.           5,770 แห่ง  

ถึงแม้ว่ากรมจะได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจและอํานาจการจดทะเบียนพาณิชย์ ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตาม แต่กรมยังคงเป็นสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่กํากับดูแลการ
จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ทะเบียนพาณิชย์ทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ทะเบียนพาณิชย์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดส่ง
ข้อมูล    กลับมายังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ได้โดยง่าย เพื่อให้ข้อมูลการจดทะเบียนมีความถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน (Real Time) 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 พัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดเก็บ บันทึก และจัดส่งข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ไป
ยังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ได้โดยง่าย ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (Real Time)   
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2.2 พัฒนาระบบการออกเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์และเลขทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้การ
ออกเลขทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามคําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ 

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้สามารถสืบค้น บันทึก แก้ไข
นําเข้า หรือบริหารข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

2.4 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล และสถิติข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อสามารถ
ให้บริการข้อมูลการจดทะเบียนและสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ได้  

2.5 พัฒนาระบบการพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) และการพิพม์ใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และป้องกันการปลอมแปลงใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย์  

2.6 พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
3.1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่

ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา และ/

หรือ ต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 

3.5 ต้องมีผลงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรง (โดย
แนบสําเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือสําเนาสัญญามาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา) และมี
มูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านบาท เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวด
ราคา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ 

3.6 ต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware , Software , Database 
Management System (DBMS) และ Network ไม่ตํ่ากว่า 5 คน โดยต้องเป็นพนักงานของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแบบประจํา (Full Time) ไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น และแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคา 
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3.7 เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือได้รับอนุญาตจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้
เป็นผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย หรือ ตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจาก
ผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยโดยแสดงหลักฐานประกอบที่
น่าเชื่อถือได้แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

4. แบบรปูรายการ 
4.1 คณุลกัษณะทัว่ไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ์

4.1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ทุกรายการ ไม่ตํ่ากว่าคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาตามภาคผนวก ก และ 
ข หากมีรายการใดรายการหนึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสงวนสิทธ์ิจะไม่รับ
พิจารณารายการอื่นๆ 

4.1.2 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต (Production 
Line)  ณ  วันยื่นเอกสารประกวดราคา  โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนํามา
ติดต้ังให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้องเป็นเครื่องใหม่ (Brand New) ไม่ใช่เครื่องเก่าใช้แล้ว (Used) 
หรือเครื่องล้าสมัย (Obsolete) หรือเครื่องที่ ใช้งานแล้วและนํามาปรับปรุงใหม่ (Reconditioned) 

4.1.3 ระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องสามารถใช้รหัสภาษาไทยตามมาตรฐานที่กําหนด
โดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และต้องสามารถใช้กับระบบ
ไฟฟ้า 220 V ความถี่ 50 Hz ได้ 

4.1.4 ราคาของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ เสนอให้รวมค่า Hardware, 
Software ค่าติดต้ังและค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของกรมฯ รวมทั้งการเดินสายไฟ 
เพื่อให้ระบบสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

4.2 ขอบเขตการดําเนินงาน 
4.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ัง

ระบบงานต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอยู่เดิม 
4.2.2 ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ และระบบอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
4.2.3 จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้ 
 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับฐานข้อมูล (Database Server) จํานวน 1 ชุด 
 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Application Server จํานวน 1 ชุด  
 (3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN Storage จํานวน 1 ชุด 
 (4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ชุด 

(ข้อกําหนดคุณลักษณะตามภาคผนวก ก) 
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4.2.4 ติดต้ังระบบซอฟต์แวร์ ดังนี้ 
 (1) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 
 (2) ซอฟต์แวร์ Application Server 
 (3) ซอฟต์แวร์ Report Server 
 (4) ซอฟต์แวร์ Document Management Server   

(ข้อกําหนดคุณลักษณะตามภาคผนวก ข) 

4.2.5 พัฒนาระบบงาน ดังนี้ 
 (1) พัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดเก็บ บันทึก และจัดส่งข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ไป
ยังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ได้โดยง่าย ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (Real Time)   

 (2) พัฒนาระบบการออกเลขคําขอ และระบบเลขทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามคําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ 

 (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้สามารถสืบค้น 
บันทึก แก้ไขนําเข้า หรือบริหารข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 (4) พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล และสถิติข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อ
สามารถให้บริการข้อมูลการจดทะเบียนและสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ 

 (5) พัฒนาระบบการพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) และการพิพม์ใบสําคัญการจด
ทะเบียนพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และป้องกันการปลอมแปลงใบสําคัญการจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 (6) พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์
รวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

(ข้อกําหนดคุณลักษณะตามภาคผนวก ค) 

4.2.6 การฝึกอบรม 
  ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในหลักสูตรต่างๆ 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

หลกัสูตร จํานวนวัน 
จํานวนผูเ้ข้ารบัการ

อบรม 

1. การใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์ 
- สําหรับผู้ใช้งาน 
- สําหรับผู้ดูแลระบบ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
2 วัน 

 
 

ไม่น้อยกว่า 25 คน 
ไม่น้อยกว่า  5 คน 
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หลกัสูตร จํานวนวัน 
จํานวนผูเ้ข้ารบัการ

อบรม 

2. Hardware & Software 
  - วิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
  - วิธีการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Storage) 
   - ซอฟท์แวรร์ะบบปฏิบัติการ 
   - วิธีการติดต้ังและตั้งค่าซอฟต์แวร์ 
   - การตรวจสอบ และบํารงุรักษา 

ไม่น้อยกว่า
3 วัน 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 

3. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
  - การใช้งานโปรแกรม Query  
  - Database Administrator 
  - Database Backup & Recovery 
  - วิธีการใช้งานและดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า
5 วัน 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 

4. Software อ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นประโยชนต่อกรมฯ 
รวมทั้ง Software ที่ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอ 

ตามท่ีเสนอ ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 
ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องจัดให้มีการอบรมโดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 

พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดทําคู่มือประกอบการฝึกอบรมให้กับผู้
เข้ารับการอบรมทุกคน ในทุกหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สื่อการสอน เอกสาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ (ถ้ามี)   

4.3 การส่งมอบโปรแกรมและเอกสาร 
4.3.1 ลิขสิทธ์ิการใช้งานของ Software ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ 
4.3.2 แผ่น CD หรือ DVD สําหรับติดต้ังระบบ Software ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ 
4.3.3 เอกสารคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software สําหรับ

ผู้ดูแลระบบ (System Admin) จํานวน 3 ชุด พร้อม CD จํานวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
  (1) เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  - Work Flow 
  - Use Case Diagram 
  - Context Diagram 
  - Activity Diagram 
  - ER-Diagram 
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  - Data Dictionary 
  - อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
  (2) เอกสารประกอบการดูแลระบบ (System Manual) 

4.3.4 คู่มือการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) ในรูปแบบเอกสาร และ 
Multimedia จํานวน 3 ชุด   

4.3.5 Source Code ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    

4.4 เงื่อนไขทัว่ไป 
4.4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องจัดทําเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะตาม

ภาคผนวก ง (ข้อกําหนดการจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการ) โดยระบุย่ีห้อ/รุ่น และรายละเอียดที่เสนอ
ให้ชัดเจน  

4.4.2 ผู้ขายจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดทําแผนการติดตั้งและการดําเนินการต่างๆ โดยละเอียด และรายงาน

ความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน เป็นประจําทุกๆ เดือนตลอดระยะเวลาในสัญญา   
 (2) ในระหว่างการติดต้ังระบบตามโครงการ ต้องไม่กระทบต่อการทํางานของ

ระบบเดิม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ทั้งนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการติดต้ัง
ระบบ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และต้องดําเนินการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 
24 ช่ัวโมง 

 (3) ในการโยกย้ายฐานข้อมูล หากมีผลกระทบต่อระบบงานที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าใช้งานอยู่ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะต้องปรับปรุงฐานข้อมูลที่โยกย้ายให้สามารถใช้งาน
กับระบบงานเดิมได้ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

(4) ต้องเดินสายภายในอาคารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งสายไฟ (Power) 
ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ และอุปกรณ์เชื่อมโยง สายสัญญาณต่างๆ ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด ซึ่งต้อง
ทําการเดินสายไฟของอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย และไม่กีดขวางทางเดิน โดยสํารวจอาคารที่กําหนดให้
ติดต้ัง รวมทั้งจัดทําแบบแผนผังและหรือรูปแบบการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์รวมทั้งสาย
การเดินสายไฟและสายสัญญาณสื่อสารและต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมก่อนดําเนินการติดต้ัง  

(5) ในกรณีจัดหาอุปกรณ์อ่ืนหรือ Software ที่จําเป็นเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 

(6) ต้องให้คําปรึกษา แนะนําทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล ให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวัน
ตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับงวดสุดท้าย 
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(7) รับประกันบํารุงรักษาระบบ และรับประกันซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับงวดสุดท้าย หรือตาม
ระยะเวลารับประกันของอุปกรณ์นั้น แล้วแต่ระยะเวลาการรับประกันใดจะมากกว่า ทั้งนี้ต้องให้บริการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในระบบที่ส่งมอบ และจะต้องมาดําเนินการที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (On-site Service) ภายใน 3 ช่ัวโมงทําการ นับจากเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้ง 
และในระหว่างระยะเวลารับประกัน ให้มีการทําความสะอาดและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และระบบ
ทั้งหมดทุกๆ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย 

4.4.3 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นนี้ถือเป็นลิขสิทธ์ิของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
4.4.4 ผู้ขายจะไม่นําส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ หรือ

วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อการอื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
4.4.5 หากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าผู้ขายมีการกระทําที่ผิดตามข้อ 4.4.4 ให้

ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นจํานวน 2 เท่าของวงเงินตามสัญญา 
4.4.6 ผู้ขายต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและให้ความช่วยเหลือกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ นับต้ังแต่เริ่ม
โครงการ 

4.4.7 ผู้ขายมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และตอบปัญหากับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้โดยเร็ว  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

180 วันนับถัดจากวันลงนามในสญัญา 

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
6.1 การส่งมอบงาน 

งวดที่ 1  ส่งมอบผลการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามข้อ 4.2.1-4.2.2 และ
ติดต้ังระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตามข้อ 4.2.3-4.2.4 ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 90 
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   

งวดที่ 2  (งวดสุดท้าย) ติดต้ังระบบงานที่พัฒนา ตามข้อ  4.2.5 และดําเนินการตามข้อ 
4.2.6       ให้ครบถ้วน ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.2  การชําระเงิน 
งวดที่ 1  ชําระเงิน 50% ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาฯ หลังจากดําเนินการส่งมอบงาน    

งวดที่ 1 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว 
งวดที่ 2 ชําระเงิน 50% ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาฯ หลังจากดําเนินการส่งมอบงาน    

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว 
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7. วงเงินในการจัดหา 
8,425,000  บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

8. หนว่ยงานผูร้ับผดิชอบดาํเนินการ 
สํานักทะเบียนธุรกิจและสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 

 



หมายเหต ุ
              ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับร่างขอบเขตงาน
คุณลักษณะเฉพาะ ,ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาเกี่ยวกับการจัดจ้างคร้ังน้ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร  โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  ส่งไปที่ส่วนจัดหาพัสดุ  สํานักบริหารคลัง  กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า  เลขที่ 44/100  ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ   อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  
11000 (การส่งไปรษณีย์  จะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ) หรือ

เสนอแนะทางเว็บไซด์  www.dbd.go.th หรือทาง e-mail address  procurement@dbd.go.th  

โดยระบุช่ือ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 
 
ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์  2555  สิ้นสุดการรับวิจารณ์ วันที่  6  กุมภาพันธ์  2555 
  
 

http://www.dbd.go.th/
mailto:procurement@dbd.go.th
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ภาคผนวก ก 
ข้อกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์(Hardware) 

 
คอมพิวเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละอปุกรณ ์ประกอบด้วย 

1. เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยสาํหรับระบบฐานข้อมลู (Database Server)    จาํนวน 1 ชดุ 
2. เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยสาํหรับระบบงาน (Application Server)   จาํนวน 1 ชดุ 
3. อุปกรณจ์ดัเกบ็ข้อมลูภายนอก (San Storage)      จาํนวน 1 ชดุ 
4. เครือ่งไมโครคอมพวิเตอร ์         จาํนวน 10 ชุด 

 
1. เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยสาํหรับระบบฐานข้อมลู (Database Server) จํานวน  1  ชดุ  มคีณุสมบัติ

อยา่งน้อย ดังต่อไปนี ้ 
(1)  หน่วยประมวลผลกลางที่มีสถาปัตยกรรมแบบ RISC64 Bits หรือ EPIC ทํางานแบบ 

Symmetric Multiprocessing (SMP) หรือ Chip Multithreading (CMT) จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมี จาํนวน Processor Core ไม่น้อยกว่า 8 Processor Cores และม ี
Thread รวมทัง้หมดไม่น้อยกว่า 64 Threads ทํางานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา (CPU Clock 
Speed) ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz  

(2)  มีหน่วยความจําหลัก (Main Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB และ รองรับการขยายรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 256 GB  

(3)  ม ีI/O Expansion Bus ตามมาตรฐาน PCI-E หรือดีกว่า รวมกันไม่น้อยกว่า 6 Slots  
(4)  มีหน่วยเก็บข้อมูลภายใน (Internal Hard Disk) ชนิด Hot-swap ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า

10,000 rpm โดยม ีInterface แบบ SAS หรือดีกว่า และมีความจุก่อนการ Format ต่อหน่วย
ไม่น้อยกว่า 300 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 8 หน่วย และ 
รองรับการทํา RAID ในระดับ 0, 1 ได้เป็นอย่างน้อย 

(5)  มี Tape drive แบบ LTO4 หรือดีกว่า ที่เชื่อมต่อแบบ SCSI หรือ SAS หรือ SATA ความจุเมื่อ
เก็บข้อมูลแบบ NATIVE ไม่น้อยกว่า 800 GB หรือดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย 

(6)  ม ีDVD-ROM Drive หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
(7)  มีพอร์ตเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า จํานวนไม่

น้อยกว่า 4 หน่วย  
(8)  มี Fiber Channel  ชนิด 8 Gbps fiber channel หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  2  หน่วย 
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(9)  มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า(Power Supplies) และ Fans แบบ Redundant และ มคีวามสามารถในการ

ทํา Hot-Swap หรือ Hot-Plug ได้  
(10)  มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ UNIX แบบ 64 bit ที่รองรับการทํางานในลักษณะ Multi-user 

และ Multi-tasking ไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้ และเป็นต้นฉบับที่ได้รับลิขสิทธ์ิถูกต้องจากเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ พร้อมคู่มือ และแผ่น CD หรือ DVD   

(11)  ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถติดต้ังบนตู้ Rack มาตรฐาน 19” หรือตู้ Rack ทีถู่กออกแบบ
มาเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นได้ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 

 
2. เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยสาํหรับระบบงาน (Application Server) จํานวน  1  ชดุ  มคีณุสมบัตอิยา่ง

น้อย ดังตอ่ไปนี ้
(1) หน่วยประมวลผลกลางที่มสีถาปัตยกรรมแบบ RISC64 Bits หรือ EPIC ทาํงานแบบ 

Symmetric Multiprocessing (SMP) หรือ Chip Multithreading (CMT) จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมี จํานวน Processor Core ไม่น้อยกว่า 8 Processor Cores 
และม ีThread รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 64 Threads ทํางานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา (CPU 
Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz  

(2) มีหน่วยความจําหลัก (Main Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB และ รองรับการขยาย
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 256 GB  

(3) มี I/O Expansion Bus ตามมาตรฐาน PCI-E หรือดีกว่า รวมกันไม่น้อยกว่า 6 Slots  
(4) มีหน่วยเก็บข้อมูลภายใน (Internal Hard Disk) ชนิด Hot-plug หรือ Hot-swap ที่มีความเร็ว

ไม่น้อยกว่า10,000 rpm โดยมี Interface แบบ SAS หรือดีกว่า และมีความจุก่อนการ 
Format ต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 300 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 
8 หน่วย และ รองรับการทํา RAID ในระดับ 0, 1 ได้เป็นอย่างน้อย 

(5) มี DVD-ROM Drive หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 หนว่ย 
(6) มีพอร์ตเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า จํานวนไม่

น้อยกว่า 4 หน่วย  
(7) มี Fiber Channel  ชนิด 8 Gbps fiber channel หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  2  หน่วย 
(8) มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า(Power Supplies) และ Fans แบบ Redundant และ มีความสามารถใน

การทํา Hot-Swap หรือHot-Plug ได้ 
(9) มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ UNIX แบบ 64 bit ที่รองรบัการทํางานในลักษณะ Multi-user 

และ Multi-tasking ไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้ และเป็นต้นฉบับที่ได้รับลิขสิทธ์ิถูกต้องจากเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ พร้อมคู่มือ และแผ่น CD หรือ DVD   
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(10) ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถติดต้ังบนตู้ Rack มาตรฐาน 19” หรือตู้ Rack ที่ถูกออกแบบ

มาเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นได้ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
 

3. อุปกรณจ์ดัเกบ็ข้อมลูภายนอก (SAN Storage) จาํนวน  1  ชุด มคีณุสมบัตอิย่างน้อย ดังตอ่ไปนี ้

(1) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (SAN) 
(2) มีหน่วยควบคุม Controller แบบ Fiber channel (FC) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
(3) มีหน่วยความจํา Cache Memory แบบ ECC ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 2 GB หรือดีกว่า 

(Spec ของ IBM เปลี่ยนเป็น 2 GB หรือดีกว่าเพื่อให้เข้าได้ทั้ง 2 Product) 
(4) มี Host Interface แบบ Fiber channel ที่รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Gb/s จํานวนไม่

น้อยกว่า 4 Ports และรองรับการขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 Ports 
(5) รองรับการการทํา Raid 0, 1, 3, 5, 6 และ 10 ได้เป็นอย่างน้อย หรือ สามารถปรับเปลี่ยน 

RAID ได้โดยไม่ต้องหยุดระบบ 
(6) มี Disk Drive ชนิด SAS หรือดีกว่า ที่มีความจุต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 300 GB (Unformatted) 

และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15,000 rpm จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย และรองรับการ
ขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วย 

(7) มี Battery ที่สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลอยู่บน Cache Memory และ/หรือ
สามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก Cache memory ไปยังหน่อยเก็บข้อมูลชนิดอ่ืนได้กรณีที่เกิดไฟฟ้า
ขัดข้อง(Power Loss) 

(8) มีแหล่งจ่ายไฟ และพัดลม มกีารทํางานแบบ Redundant แบะรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ 
Hot-swappable ได้ 

(9) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เสนอต้องมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมชนิด GUI และสามารถ 
Upgrade version ของ GUI Software ได้ในอนาคตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง 

(10) รองรับการทํางานกับเครื่องแม่ข่ายที่ติดต้ังระบบปฏิบัติการ IBM AIX หรือ SUN-Solaris หรือ 
HP-UX หรือ Windows หรือ VMware ESX หรือ Linux ได้เป็นอย่างน้อย 

(11) สามารถติดต้ังใน Rack 19 นิ้ว ได้ 
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4. เครือ่งไมโครคอมพวิเตอร ์จาํนวน 10 ชุด มคีณุสมบัตคิรบชุดอย่างนอ้ย ดังนี ้ 
 

(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นระบบ Intel ที่มีเทคโนโลยี Core i3 ทํางานที่สัญญาณ

นาฬิกาไม่ตํ่ากว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า 

(2) มีหน่วยความจําสํารอง (Cache Memory) อยู่บนหน่วยประมวลผลกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 

MB  

(3) มีหน่วยความจําหลักขนาดไม่ตํ่ากว่า 2 GB แบบ DDR3 หรือดีกว่า 

(4) มีหน่วยควบคุมแสดงผลทางจอภาพ (Video Controller) แบบ HD Graphics หรือดีกว่า 

(5) มีจอภาพความละเอียดสูงขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว แบบ WLED และสามารถแสดง

รายละเอียดของภาพ (Resolution) ไม่ตํ่ากว่า 1920x1080 หรือดีกว่า 

(6) มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่มีอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์พิเศษ 

ปรากฏบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร แบบ USB Port และต้องมีอุปกรณ์ (Mouse) แบบ USB 

optical Mouse 

(7) มี Network Interface ชนิด Ethernet 10/100/1000 Mbps โดยที่มี Interface สําหรับ

เชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 Port 

(8) มีเครื่อง DVD Writer ที่ติดต้ังเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต 

(9) มีฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500GB แบบ SATA ในความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 

7200rpm หรือดีกว่า 

(10) มีช่องสําหรับอ่านการ์ด (Media Card Reader) ติดต้ังจากโรงงานผู้ผลิต  

(11) มีช่องสําหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก (I/O Interface) ไม่น้อยกว่ารายละเอียดต่อไปนี้ USB Port 

Version 2.0 จํานวน 4 ช่อง ช่องต่อไม่โครโฟน 1 ช่องและช่องหูฟัง/ลําโพง 1 ช่อง 

(12) ตัวเครื่องและจอภาพ มีการออกแบบรวมอยู่ในโครงสร้างชิ้นส่วนเดียวกัน (All in One PC) 

(13) เครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์เมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า

เดียวกันโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มมีาตรฐานตาม UL,FCC,ISO, Energy Star หรือมาตรฐานอื่นที่

ดีกว่า 
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(14) มีซอฟต์แวร์ติดต้ังมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีลิขสิทธ์ิการใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย อย่าง

น้อยดังนี้ 

(14.1) ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional 
(14.2) Anti-Virus Program ซึ่งไม่ใช่ส่วนที่อยู่ใน BIOS และมีลิขสิทธ์ิการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี  

(15)  มแีผ่น Driver ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถทํา Recovery เครื่องคอมพิวเตอร์ได้  
(16)  มคีู่มือการใช้งานที่เป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
 

----------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

 



ภาคผนวก ข 
ข้อกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะของซอฟตแ์วร ์

 
ซอฟตแ์วรป์ระกอบดว้ย 

1. ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)   จํานวน 1 ชุด 
2. ซอฟต์แวร์ Application Server     จํานวน 1 ชุด 
3. ซอฟต์แวร์ Report Server     จํานวน 1 ชุด 
4. ซอฟต์แวร์ Document Management Server   จํานวน 1 ชุด 

 
1. ซอฟตแ์วรร์ะบบจดัการฐานขอ้มลู (DBMS) สาํหรบัตดิตัง้ทีเ่ครือ่งแมข่า่ยสาํหรบัฐานขอ้มลู (Database 

Server)  มคีณุสมบัตอิย่างน้อย ดังนี ้
(1) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สนับสนุนการทาํงานแบบออบเจ็กต์ (Object -

Relational Database Management System)  
(2) สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามภาคผนวก ก ข้อ 1 ที่

เสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) สนับสนุนเน็ตเวิร์คโพรโตคอลแบบ TCP/IP , HTTP , FTP และ WebDAV  
(4) ฐานข้อมูลทีม่ีระบบ Lock ข้อมลูในระดับ Row Level Locking ซึ่ง Database Engine 

จัดการได้เอง โดยต้องไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม และต้องไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นแบบ 
Page Locking ในกรณทีี่มีการ Lock Record จํานวนมาก ๆ  

(5) สามารถทํา Multi-Version Read Consistency โดยไมม่ีการอ่านข้อมูลแบบ Dirty Reads 
ซึ่งการ Read และ Write ขอ้มูลจะต้องไม่ block ซึ่งกันและกัน เมื่อมี Transaction ทีท่ํา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ยังไม่มีการ Commit หรือ Rollback ผู้ใช้งานอื่นจะต้องสามารถ
อ่านข้อมูลใน Row นั้นได้ โดยเห็นข้อมูลของชุดก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง  

(6) ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูลเกา่ที่ถูกลบและ Commit ไปแล้ว กลับมาได้โดยใช้ SQL 
Command  ได้  

(7) สามารถทํา Resumable Sapce Allocation ได้ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถหยุดการทํางาน
ใหญ ่ของฐานข้อมูล เช่น การ Batch update และ การ Load data ไว้ช่ัวคราว โดยไม่
กระทบการทํางานปกติของฐานข้อมูล 

(8) สามารถทําการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบจัด
เรียงลําดับภาษาไทย โดยเรียงตามลําดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย
โปรแกรมในการเรียงลําดับ (Sort) จะมีอยู่ใน Kernel ของระบบจัดการฐานข้อมูล ตาม
มาตรฐาน สมอ. 620-2533  
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(9) สามารถทํา Password Management ดังต่อไปนี้ได้บน Database Engine ที่นําเสนอ 
(9.1) กําหนดอายุการใช้งานของ Password 
(9.2) กําหนดจํานวนครั้งในการใส่ Password ผิด 
(9.3) กําหนดการใช้ Password ซ้ํา 
(9.4) มีกฎบังคับในการกําหนด Password ของ user เพือ่ป้องกันการคาดเดา 

password โดยผู้บุกรุก 
(10) รองรับการทํางานกับข้อมูลรปูแบบต่างๆดังต่อไปนี้ได้ Character, Variable Character, 

Number, Date, BLOB, XML และต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็น LOB ได้ถึงระดับ 
Terabytes ได้ใน Field เดียวกัน   

(11) สามารถทาํการจัดการกับข้อมูลที่มรีูปแบบเป็น XML ได้ 2 แบบ เป็นอย่างน้อยดังนี้ 
(11.1) Built in XML Developer Kits (XDKs) 
(11.2) Native XML type 

(12) รองรับการพัฒนาเว็บเพจ โดยใช้ Stored Procedures (PL/SQL Server Pages) 
(13) สามารถทํา Replication ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล แบบ Updatable materialized view 

โดยที่ เป็นการ Replicate ขอ้มูลบางส่วนของ Table และสามารถทําได้หลายระดับเพื่อใช้งาน
ตามระดับขององค์กรได้ และการแก้ไขข้อมลูที่ฐานข้อมลูอันใดอันหนึ่งต้องถูกส่งไปแก้ไข
ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่ถูกกําหนดไว้ทุกระดับ โดยอัตโนมัติ  

(14) สามารถทํา Replication ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล แบบ Multi-Master โดยที่ เป็นการ 
Replicate ข้อมูลทั้ง Table ได้ และการแกไ้ขฐานข้อมูลอันใดอันหนึ่งต้องถูกส่งไปแก้ไข
ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่ถูกกําหนดเป็น Master Site โดยอัตโนมัติ 

(15) มีลขิสิทธ์ิรองรับการใช้งานอย่างถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับฐานข้อมูลที่เสนอ
ตามภาคผนวก ก ข้อ 1 โดยต้องมีลิขสิทธ์ิสาํหรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 core/เครื่อง 

(16) สามารถรองรับจํานวนผู้ใช้ได้โดยไม่จํากัดจํานวน 
 

2. ซอฟตแ์วร ์Application Server มคีณุสมบตัิอย่างนอ้ย ดงันี ้

(1)   รองรับมาตรฐานการทํางานของโปรแกรมในลักษณะ J2EE 
(2) รองรับการพัฒนาและใช้งานของโปรแกรม JAVA Server Page (JSP), Java Servlets และ 

Java Framework 
(3) รองรับการพัฒนาและใช้งานของโปรแกรมแบบ Enterprise Java Beans (EJB) 
(4) รองรับการพัฒนาและใช้งานของโปรแกรมแบบ Java Message Service (JMS) 
(5) สนับสนุนมาตรฐาน Java JDK 1.3 หรือ สงูกว่า 
(6) สนับสนุนมาตรฐาน  JTS หรอื JTA, JDBC, JNDI, RMI หรือ IIOP, HTTP 1.1 
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(7) รองรับการเข้าถึงข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลได้หลายชนิด เช่น DB2, Oracle, SQL 
Server  เป็นต้น 

(8) รองรับมาตรฐานข้อมูลแบบ  XML 
(9) สนับสนุนการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Unix ได้เป็นอย่างน้อย 
(10) รองรับระบบความปลอดภัยต่อไปนี้ 

(10.1) สามารถทํา Basic authentication เพื่อทําการเข้าถึง Web resources 
(10.2) สนับสนุน authentication ผ่าน Single Sign On และ สนับสนุนมาตรฐาน LDAP 
(10.3) สามารถทํา authentication and authorization ได้แก่ JAAS, Java 

Cryptographic Extension (JCE) 
(11) สนับสนุนในการทํา Web Services ซึ่งได้แก่ Simple Object Access Protocol (SOAP), 

Universal   Description Discovery and Integration (UDDI), Web Services 
Description Language (WSDL)   

(12) สามารถทํางานร่วมกับ Web Server ได้แก่ Apache Server หรือ IBM HTTP Server หรือ
Internet Information Services หรือ Sun One Web Server ได้เป็นอย่างน้อย  

(13) มีลิขสทิธ์ิรองรับการใช้งานอย่างถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Application 
Server ที่เสนอตามภาคผนวก ก ข้อ 2  
 

3. ซอฟตแ์วร ์Report Server มคีณุสมบัตอิยา่งน้อย ดงันี ้
(1) สามารถอ่าน Report Templates ได้หลายชนิด เช่น Crystal Reports, Microsoft RDL 

format และ i-net DesignerXML 
(2) สามารถสร้างผลลัพธ์ของรายงาน (Output Report) ให้แสดงบน Web Browser ได้ 
(3) สามารถเรียกดูรายงานแบบ Interactive Report Viewer 
(4) สามารถ Export ข้อมูลจากรายงาน (Report) ได้ในรูปแบบ EXCEL, PDF, HTML, 

RTF/CVS, TXT และ XML 
(5) สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ Oracle, DB2 และ SQL Server ได้เป็นอย่างดี 
(6) สามารถติดต้ังใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 2000/2003, IBM AIX, Solaris, 

Linux ได้เป็นอย่างน้อย 
(7) สามารถใช้งานร่วมกับ Web Server ได้หลายชนิด เช่น Apache และ Microsoft IIS เป็น

อย่างน้อย 
(8) สามารถพัฒนาบนเทคโนโลยี .NET หรือ Java API 
(9) มเีครื่องมือในการพัฒนา Report ในรูปแบบ Web GUI 
(10) รองรับ Unicode และรองรับภาษาไทย 



- 17 - 
 

(11) มีลิขสทิธ์ิรองรับการใช้งานอย่างถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Application 
Server ที่เสนอตามภาคผนวก ก ข้อ 2  

 
4. ซอฟตแ์วร ์Document Management Server  มคีณุสมบัตดิังนี ้

(1) เป็นระบบเปิด (Open Architecture) ที่สามารถทํางานแบบ Web-based  Application มี
สถาปัตยกรรมในลักษณะ N-Tier Architecture (Web Server, Application Server, 
Database Server) 

(2) สามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Files) ซึ่งมลีักษณะเป็น Web-based 
Application สามารถเพิ่มขอ้มูลภาพ แทรกภาพ หรือลบภาพ ของข้อมูลเอกสารได้ 

(3) สามารถจัดเก็บเอกสารโดยวิธีการสแกนจากหน้าระบบงานและแนบไฟลร์ูปภาพแบบ TIFF, 
JPG, GIF, PDF, BMP และไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, 
PowerPoint เป็นต้น   

(4) สามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Dual Disk เพื่อทํา Real time backup  
(5) สามารถเลือกแสดงผลการคน้หาและจัดการข้อมูลภาพได้หลายลักษณะ เช่น ย่อ-ขยายภาพทั้ง

ภาพ (zoom) หรือขยายเฉพาะส่วน (Magnify) หมุนภาพ (Rotate: 90 180 270 degree) 
เพิ่มแถบสี (Highlight) บนภาพ 

(6) สามารถเลือกเปิดภาพเอกสารหน้าใดใดโดยระบุหน้าที่ต้องการ  
(7) สามารถเข้ารหสั (Encryption) ไฟล์เอกสารแนบซึ่งจัดเกบ็ใน Server ของระบบด้วย 

Symmetric key, Algorithm Triple DES, Key size 168 bits เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(8) สามารถกําหนดการทํางานเป็นระยะ คือ Scheduler Service 
(9) รองรับการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Web Service 
(10) รองรับการทํา Replicate Data ระหว่าง Document Management Server กับ 

Document Management Server 
(11) รองรับการทํา Load Balance ในลักษณะ ของ Active - Active และ Active - Passive  
(12) มีลิขสทิธ์ิรองรับการใช้งานอย่างถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Application 

Server ที่เสนอตามภาคผนวก ก ข้อ 2  
 

 
 



ภาคผนวก ค 
ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน 

 
ข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  

1.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล (Data Entry) สามารถนําเข้าข้อมูลในรูปแบบข้อความ 
(Text File) แบบ Real time รายละเอียดตามแบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์ที่แนบ หรือตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากําหนด 

1.2 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ สามารถบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนจัดต้ัง การแก้ไขรายการ
ทางทะเบียน การจดทะเบียนเลิก และการเพิกถอนรายการการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ตามแบบที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากําหนด การจัดเก็บข้อมูลสามารถรองรับรายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนย้อนหลังได้ตาม
ช่วงเวลา และมีสารบัญแสดงลําดับการเปลี่ยนแปลงตามรายการที่จดทะเบียน พร้อมมีระบบตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

1.3 มีระบบ Log in สําหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้งานในระบบ โดยสามารถแบ่งกลุ่ม (Role) ตามสิทธ์ิการใช้
งานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบและแจ้งรหัสผ่าน เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเพื่อ
เข้าสู่ระบบ  

1.4 มีเมนูแยกตามฟังก์ช่ันและง่ายต่อการใช้งาน สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อมูล หรือรูปภาพ
ตามฟังก์ช่ันต่างๆ โดยมีเมนูการใช้งานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 การจดทะเบียนจัดต้ัง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เลิก และเพิกถอนการจดทะเบียน  
 1.4.2 ข้อกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  
 1.4.3 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 1.4.4 ดาวน์โหลดแบบพิมพ์  
 1.4.5 ห้องสนทนา กระดานข่าว เป็นต้น    

 1.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล (Data Entry) สามารถนําเข้าข้อมูลได้ในรูปแบบข้อความ 
(Text File) แบบ Stand Alone โดยสามารถแยกรูปแบบข้อความ (Text File) ออกเป็น ต้ังใหม่ เปลี่ยนแปลง 
เลิก และเพิกถอน  

1.6 พัฒนาโปรแกรม Upload ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์เข้าสู่ฐานข้อมูล  

2. ระบบออกเลขคําขอการจดทะเบียนและเลขทะเบียนพาณิชย์  
2.1 สามารถออกเลขคําขอจดทะเบียน และเลขทะเบียนพาณิชย์ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กรมฯ กําหนด  
2.2 กรณีมีการจัดต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ขึ้นใหม่ ระบบสามารถกําหนดเลขรหัสขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้

สามารถกําหนดเลขคําขอจดทะเบียน และเลขทะเบียนพาณิชย์ได้ 
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3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  

3.1 สามารถสืบค้นข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามเงื่อนไข เช่น ช่ือผู้
ประกอบพาณิชยกิจ ช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ เลขทะเบียนพาณิชย์ เลขคําขอทะเบียนพาณิชย์ วัน 
เดือน ปี ที่รับจดทะเบียน สถานที่รับจดทะเบยีน สถานที่ต้ังสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชกิจ เป็นต้น 

3.2 สามารถบันทึก แก้ไข หรือบริหารข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์  
3.3 การนําเข้าข้อมูลต้องมีระบบป้องกันการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต   

4. ระบบการให้บริการข้อมูล และสถิติข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.1 สามารถพิมพ์ข้อความการจดทะเบียนพาณิชย์ตามแบบและรายการจดทะเบียนที่กรมฯกําหนด 
4.2 สามารถแสดงข้อมูลสถิติการจดทะเบียนแต่ละประเภท เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ดังนี้ 

4.2.1 จํานวนการจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง และเลิก โดย      
 1) สามารถจําแนกเป็นประเภทบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล หรือ

บุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว  
 2) สามารถจําแนกได้ตามประเภทธุรกิจและทุนจดทะเบียน  
 3) สามารถจําแนกได้เป็นรายภาค รายจังหวัด และรายสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ 
4.2.2 จํานวนการเพิกถอนการจดทะเบียนพาณิชย์  
4.2.3 จํานวนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจํานวนเว็บไซต์ 

4.3 สามารถประมวลผลข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบ web-Base Application ด้วยซอฟแวรท์ี่
ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีมาตรฐานสําหรับการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลในรูปแบบ
รายงานมาตรฐานได้หลายรูปแบบ เช่น ตาราง กราฟ และมี Template ให้บันทึกบทวิเคราะห์และคําอธิบาย 
รวมทั้งงานนําเสนอเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

4.๔ ต้องสามารถออกผลผลิต (Output) เป็นตารางมาตรฐานเพื่อใช้ในการจัดทํารายงาน สามารถปรับแต่ง
รูปแบบการนําเสนอได้ตามความต้องการ และมีรูปแบบการนําเสนอได้อย่างน้อย ดังนี้ 

๔.๔.1 Excel File 
๔.๔.2 Text File 
๔.๔.3 PDF File  
๔.๔.4 Html File 

5. ระบบการพิมพ์บาร์โค้ดและการพิมพ์ใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ 
5.1 สามารถพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) 2 มิติ แบบ QR Code (Quick Response Code) ตาม

มาตรฐานสากล เพื่อบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถบรรจุข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
ตัวอักษร    

5.2 สามารถกําหนดรูปแบบ ขนาด ภาพ การพิมพ์ใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ตามท่ีกรมฯกําหนด 
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6. ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

6.1 สามารถเผยแพร่ ดาวน์โหลด ข่าวสาร ข้อกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และ คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ได้   
6.2 มีห้องสนทนา เพื่อการติดต่อสื่อสารสําหรับผู้ใช้งาน   
6.๓ มี pop up เพื่อแสดงข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่จําเป็นและมีความสําคัญ เพื่อเป็นที่สังเกตเห็นได้ง่าย 

  

       



ภาคผนวก ง 
 

ข้อกาํหนดการจัดทาํเอกสารข้อเสนอโครงการ 
ผู้เสนอราคาจะต้องทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ เป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) โดย

อาจใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ 1 และ 2 ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมี
กรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทําเสนอมา ผู้เสนอราคาต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตําแหน่งใด 
ของเอกสารที่เสนอมา สําหรับเอกสารที่อ้างอิงถึง ให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อ
กํากับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกัน 

ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและขอบเขตการดําเนินงาน 

คณุสมบัตแิละขอบเขตการดาํเนนิงานทีก่รมกาํหนด 
ข้อเสนอของ 
ผูเ้สนอราคา 

เอกสารอ้างองิ 

หัวข้อ TOR ข้อ 3 คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หัวข้อ TOR ข้อ 4 แบบรูปรายการ 
หัวข้อ TOR ข้อ 4.1 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ TOR ข้อ 4.2 ขอบเขตการดําเนินงาน 
หัวข้อ TOR ข้อ 4.3 การส่งมอบโปรแกรมและเอกสาร 
หัวข้อ TOR ข้อ 4.4 เงื่อนไขทั่วไป 
หัวข้อ TOR ข้อ 5 ระยะเวลาดําเนินการ 
หัวข้อ TOR ข้อ 6 ระยะเวลาส่งมอบ 
 (ใหค้ัดลอกคณุลักษณะเฉพาะที่กรมกําหนดมากรอกใน
ช่องนี้ ) 

ให้ระบุข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคา 

ระบุหมายเลขหน้า
ของเอกสารอ้างอิง
ของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน 

 
ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

คณุลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณท์ี่
กรมฯ กาํหนด 

คณุลกัษณะเฉพาะของครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณท์ี ่
ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเสนอ 

เอกสารอ้างองิ 

หัวข้อ TOR ข้อ 4.2 ขอบเขตการดําเนินงาน 
(ให้คัดลอกคณุลักษณะเฉพาะที่กรมฯ กําหนดตาม
ภาคผนวก ก  ข  และ ค  มากรอกในช่องนี้) 

ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาเสนอ โดย
ระบุย่ีห้อ/รุ่น และรายละเอียดที่
เสนอ 

ระบุหมายเลขหน้า
ของเอกสารอ้างอิง
ของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน 

 



ภาคผนวก จ 

ค่าตัวถว่ง 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์ ค่าตัวถว่ง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบฐานข้อมูล (Database Server) 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบงาน (Application Server)  
3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) 
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์   

   
ระบบซอฟต์แวร์ (Software) 

1. ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  
2. ซอฟต์แวร์ Application Server   
3. ซอฟต์แวร์ Report Server  
4. ซอฟต์แวร์ Document Management Server 
5. ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมลูทะเบียนพาณิชย์ 
6. ระบบออกเลขคําขอการจดทะเบียนและเลขทะเบียนพาณิชย์ 
7. ระบบการจัดการข้อมูลทะเบยีนพาณิชย์ 
8. ระบบการให้บริการข้อมูล และสถิติข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ 
9. ระบบการพิมพ์บาร์โค้ดและการพิมพ์ใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 

 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 

 



(ร่าง) 
ประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้า  

เรือ่ง  ประกวดราคาจดัซื้อตามโครงการพฒันาระบบจัดเก็บและบนัทกึข้อมลูทะเบียนพาณิชย ์
ด้วยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส ์

-------------------------------------- 
 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   ภายในวงเงิน  8,425,000.- บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท-
ถว้น) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   จํานวน  1  ระบบ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา และ/หรือ 

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม                   
ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 

๕. ต้องมีผลงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หรือระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรง (โดยแนบสําเนาหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานหรือสําเนาสัญญามาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา) และมีมูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านบาท 
เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา และกรมฯ ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เสนอ 

๖. ต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software, Database 
Management System (DBMS) และ Network ไม่ตํ่ากว่า 5 คน โดยต้องเป็นพนักงานของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแบบประจํา (Full Time) ไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
ด้านดังกล่าวข้างต้น และแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้ แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 



-2- 

๗. เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือได้รับอนุญาตจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้เป็น
ผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย หรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจากผู้แทนจําหน่าย
ในประเทศไทย และแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้แนบมาพร้อมในวนยื่นเอกสารประกวดราคา  

 กําหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.............................ระหว่าง
เวลา...................น.  ถึง.................น. ณ ส่วนจัดหาพัสดุ สํานักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อาคาร
บางกระสอ) ช้ัน 11 เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่...................................ต้ังแต่เวลา................................น. เป็นต้นไป 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ส่วนจัดหาพัสดุ สํานักบริหารคลัง  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(อาคารบางกระสอ) ช้ัน 11 เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวันที่..............................ถึงวันที่................ ............ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ 
www.dbd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4503 
ในวันและเวลาราชการ (ผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องแสดงสําเนาหนังสือ
รับรอง และสําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีของกิจการ หรือนิติบุคคล และกรณีผู้ขอรับเอกสารประกวดราคา 
มิใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้มีอํานาจของนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจจากนิติบุคคล ผนึกอากรแสตมป์
ตามกฎหมาย)   
 
    ประกาศ ณ วันที่ ...........................................พ.ศ. ...................... 
 
   (ลงชื่อ)...................................................... 
          (....................................................) 
   ตําแหน่ง...................................................... 
 
 



 (รา่ง) 
เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์เลขที ่ ซ……… /2555 
การจัดซือ้ตามโครงการพฒันาระบบจัดเก็บและบนัทกึขอ้มลูทะเบยีนพาณิชย ์ 

ตามประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้า 
ลงวนัที ่ …………………………………………. 

----------------------------------------- 
 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ                  
ตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                
ตามรายการ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   จํานวน  1  ระบบ 

 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ 
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 

          (๑) หลักประกันซอง   
           (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.6 บทนิยาม 
   (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.7 แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒   

 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้มีอาชีพ

ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

/2.2 ผู้ประสงค์... 
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๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นคู่สัญญา
โดยตรง (โดยแนบสําเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือสําเนาสัญญามาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา) 
และมีมลูค่าผลงานไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านบาท เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวด
ราคา และกรมขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ  

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้ ง 
Hardware, Software, Database Management System (DBMS) และ Network ไม่ตํ่ากว่า 5 คน โดย
ต้องเป็นพนักงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแบบประจํา (Full Time) ไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ด้านระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น และแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้ แนบมาพร้อม
ในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือได้รับอนุญาตจากบริษัท
เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้เป็นผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย หรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย หรือได้รับ
การรับรองจากผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย และแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้แนบมาพร้อมในวัน
ย่ืนเอกสารประกวดราคา 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง                 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชี   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

/(2) ในกรณี... 
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   (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่       
นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น  
นิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
   (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืน ตามแบบในข้อ ๑.7 (๑)   
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
   (4)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  ๕ 
   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.7 (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื ่น เสนอราคาตามแบบที ่กําหนดไว้ในเอกสาร

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน      
ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน  

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูป และรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ไปพร้อมกับเอกสาร
ส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้ เป็นเอกสารของ
ทางราชการ 
  

/สําหรับ... 
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  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี ่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื ้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ผู ้ป ระสงค ์จะ เสนอราคาจะต ้องยื ่น เอกสารประกวดราคาซื ้อด ้วยว ิธ ีท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..............................ระหว่างเวลา ............................น. ถึง....................น.  
ณ ส่วนจัดหาพัสดุ สํานักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อาคารบางกระสอ ) ชั้น 11 เลขที่ 
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผ ลป ระ โ ยชน์ ร่ ว ม กั น ร ะหว่ า ง ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้ งตรวจสอบ 
ข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
 หากปรากฏต่ อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่ อนหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคา 
ทางอิ เล็กทรอนิกส์ ว่ า มีผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มี สิทธิ เสนอราคา กระทํ าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่ งขันราคาอย่ างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
 ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ วมกัน 
ระหว่ างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ผ่านคุณสมบั ติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่ งดังกล่าว 
ต่อหั วหน้ าหน่ วยงานที่ จั ดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่ วันที่ ได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิ เล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กําหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  

/และเมื่อ... 
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และเมื่ อแก้ ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้ างอยู่ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ วเสร็จได้ โดยง่าย  
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

๔.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 

8,425,000.- บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว  
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

๕.  หลกัประกันซอง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  

จํานวน 421,250 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ําประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
(ต้ังแต่วันที่............................... ถึงวันที่..............................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
/ 5.3 หนังสือ... 
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 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํ าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)  

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน  

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก 
ข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

๖.  หลกัเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณาราคา  
 ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย 

ราคารวม 
 ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น  

 ๖.๓ กรมขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้  

 (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา 
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรม 

 (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 
/6.5 กรมทรงไว้... 
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 ๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิ จารณาเลื อกซื้ อในจํ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก 
การประกวดราคาซื้ อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  โดยไม่ พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ ได้  สุดแต่จะพิจารณา  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิท ธิ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิ ได้  รวมทั้ งกรมจะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคา ที่มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ มี สิทธิ 
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

๗.  การทาํสญัญาซือ้ขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ กรมฯ อาจจะพิจารณา
จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ 
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือกรม เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม
ข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับกรมที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับกรมเจ้าของงบประมาณ 
แต่ละกรม โดยตรง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน 
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรม ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  

ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  

ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
/ซึ่งได้... 



- ๘ - 

ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญาซื้อขายแล้ว  

๘.  อัตราคา่ปรบั  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอัตราร้อยละศูนยจ์ุดสองศนูย ์(o.20%) ต่อวัน  

๙.  การรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่ง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ขอ ง สิ่ ง ข อ ง ที่ ซื้ อ ข า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1  ปี  นั บ ถั ด จ า ก วั น ที่ ผู้ ซื้ อ 
รับมอบ หรือตามระยะเวลารับประกันของอุปกรณ์นั้น แล้วแต่ระยะเวลาการรับประกันใดจะมากกว่า โดย
ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 24 ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชํารุดบกพร่อง  

       ๑0. ข้อสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอืน่ๆ  
 ๑0.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี 2555 
  การจัดซื้อจัดจ้างครั้ งนี้  จะมีการลงนามในสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างได้ ต่อเมื่ อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะประกาศใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากสํานักงบประมาณแล้ว 

 ๑0.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ 
ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น  

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

/10.3 ผู้ประสงค์... 
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 ๑0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อกรมแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที  
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรม ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑0.๕ กรมมีสิท ธิที่ จะแก้ไขเพิ่ ม เ ติมเ ง่ือนไขหรือข้อกํ าหนดในแบบสัญญาให้ เ ป็นไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
 

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
 

…………….(วัน เดือน ปี)…………  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


