
ขอบเขตของงาน (TOR) 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการจัดท าดัชนี

เศรษฐกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ 2560  
1. ความเป็นมา  
 กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้น าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพัฒนาบน Oracle 9i 
มาใช้ในการให้บริการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ใช้งานมานานและล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
การค้าได้  อีกทั้งในเรื่องของปริมาณข้อมูลรายการ Transaction ที่เพ่ิมขึ้นท าให้พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเหลือ
น้อยลงและท าให้ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมช้าลง ดังนั้นจึงต้องท าการปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูล 
Oracle เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยรวมให้สามารถท างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  ประกอบ
กับส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้มีระบบใหม่ Oracle 12c เพ่ือรองรับในการด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงระบบงานเก่าของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ให้

ตอบสนองต่อความต้องการและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการออกรายงาน การน าเสนอข้อมูลในมุมมองหลายมิติ ตามความต้องการ

ของผู้ใช้ 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการประมวลผล จัดเก็บ บันทึก และตรวจสอบข้อมูลราคาสินค้า โดยน าร่องใน

การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภค  บนระบบฐานข้อมูลใหม่ที่ทางหน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ 
2.4 เพ่ือการโอนย้ายระบบฐานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดิม (Oracle Database 9i) เข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูลใหมท่ี่ทางหน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ (Oracle Database 12c) 
2.5 เพ่ือน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนมาเป็นข้อมูลสนับสนุนการ

สร้างแบบจ าลองการพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ 
2.6 เพ่ือน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

การค้าของประเทศต่างๆ ส าหรับประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การค้า การลงทุนของกระทรวง  รวมทั้ง
น าเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า 

3. เป้าหมาย 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าดัชนีฯ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐาน  

ของการท าข้อมูลเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

3.2 ระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้ามีการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัด
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3 มีฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนสร้างแบบจ าลอง
พยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ ทั้งรายสินค้าและรายประเทศ และใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์และการก าหนดนโยบายของผู้บริหาร 
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4. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
4.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ

มีความเชี่ยวชาญทางด้านฐานข้อมูลและโปรแกรมการจัดท าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ 
Oracle และมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑.๕ ล้านบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กระทรวงเชื่อถือ โดยมี
เอกสารส าเนาคู่สัญญาทุกโครงการ และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวแนบมาในวันที่ยื่นเอกสาร 
และมีระยะเวลาหลังจากส่งมอบงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไม่เกิน ๓ ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคาฯ จ านวน 
1 ผลงาน ทั้งนี้ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ   

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
ณ วันประกาศยื่นเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

4.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอแผนการด าเนินงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ  
และพัฒนาระบบฯ การทดสอบ การฝึกอบรม ตามข้อก าหนดอย่างละเอียดในวันยื่นเอกสารเสนอราคาฯ 

5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และกระบวนงาน ขั้นตอนวิธีการจัดท าดัชนีเศรษฐกิจการค้าและ

โครงสร้างระบบงานการจัดท าดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดิม ของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ประกอบด้วย 

  1) ระบบเว็บไซต์กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า (www.price.moc.go.th) และ
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (www.index.moc.go.th) 

  2) ระบบงานบันทึกข้อมูลราคาสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (www.indexpr.moc.go.th) และ
ระบบบันทึก จัดเก็บ และประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (www.pricepr.moc.go.th)  
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  3) ระบบบันทึก จัดเก็บ และประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนกลาง ประกอบด้วย 
    3.1) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป 
     3.1.1) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศ 
     3.1.2) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของกรุงเทพและปริมณฑล 
     3.1.3) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของภาคกลาง 
     3.1.4) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของภาคเหนือ 
     3.1.5) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     3.1.6) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของภาคใต้ 
    3.2) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย 
     3.2.1) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศ 
     3.2.2) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของกรุงเทพและปริมณฑล 
     3.2.3) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของภาคกลาง 
     3.2.4) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของภาคเหนือ 
     3.2.5) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บรโิภคชุดรายได้น้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     3.2.6) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของภาคใต้ 
    3.3) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบท 
     3.3.1) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของประเทศ 
     3.3.2) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของภาคกลาง 
     3.3.3) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของภาคเหนือ 
     3.3.4) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     3.3.5) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของภาคใต้ 
  5.๒ ศึกษาออกแบบ จัดท าฐานข้อมูล และพัฒนา ระบบประมวลผลการจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภค 
ประกอบด้วย 
    5.2.1) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป 
     5.2.1.1) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศ 
     5.2.1.2) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของกรุงเทพและปริมณฑล 
     5.2.1.3) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของภาคกลาง 
     5.2.1.4) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของภาคเหนือ 
     5.2.1.5) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     5.2.1.6) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของภาคใต้ 
    5.2.2) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย 
     5.2.2.1) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของประเทศ 
     5.2.2.2) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของกรุงเทพและปริมณฑล 
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     5.2.2.3) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของภาคกลาง 
     5.2.2.4) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของภาคเหนือ 
     5.2.2.5) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     5.2.2.6) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยของภาคใต้ 
    5.2.3) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบท 
     5.2.3.1) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของประเทศ 
     5.2.3.2) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของภาคกลาง 
     5.2.3.3) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของภาคเหนือ 
     5.2.3.4) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     5.2.3.5) ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบทของภาคใต้ 
 5.3 ท าการย้ายฐานข้อมูลระบบงานเว็บไซต์การค้าให้บริการข้อมูลราคาและดัชนีราคา ระบบงาน
บันทึกข้อมูลราคาสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต และ ระบบบันทึก จัดเก็บ ตรวจสอบ และประมวลผลดัชนีราคา
ผู้บริโภคส่วนกลาง จาก Oracle 9i เข้าสู่ฐานข้อมูล Oracle 12c ที่ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาขึ้น
ในโครงการ 
 5.4 พัฒนารายงานบนระบบดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนกลาง โดยประกอบไปด้วยรายงานดังนี้ 

 รายงานราคา และดัชนีเป็นรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี, รายภาค, รายจังหวัด, ราย
อ าเภอ และแหล่งจัดเก็บตามชุดต่อไปนี้ 

    1) ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป 
     1.1) ชุดทั่วไปของประเทศ 
     1.2) ชุดทั่วไปของกรุงเทพและปริมณฑล 
     1.3) ชุดทั่วไปของภาคกลาง 
     1.4) ชุดทั่วไปของภาคเหนือ 
     1.5) ชุดทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     1.6) ชุดทั่วไปของภาคใต้ 
    2) ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย 
     2.1) ชุดรายได้น้อยของประเทศ 
     2.2) ชุดรายได้น้อยของกรุงเทพและปริมณฑล 
     2.3) ชุดรายได้น้อยของภาคกลาง 
     2.4) ชุดรายได้น้อยของภาคเหนือ 
     2.5) ชุดรายได้น้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     2.6) ชุดรายได้น้อยของภาคใต้ 
    3) ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดชนบท 
     3.1) ชุดชนบทของประเทศ 
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     3.2) ชุดชนบทของภาคกลาง 
     3.3) ชุดชนบทของภาคเหนือ 
     3.4) ชุดชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     3.5) ชุดชนบทของภาคใต้ 
  5.5 พัฒนาระบบงานการจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคตามข้อ 5.2 
 5.6 ระบบที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถติดตั้งลงบนระบบปฏิบัติการได้ดังนี้ Microsoft Windows หรือ 
Linux และเมื่อน าไปติดตั้งที่ระบบปฏิบัติการดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบกับระบบที่วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาในโครงการ 
 5.7 ระบบที่วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาขึ้นในโครงการต้องเข้าถึงและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
Oracle 12c ที่ทางส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าใช้อยู่ 
 5.8 ระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการในรูป web Application ต้องสามารถเข้าถึงผ่าน Web Browser 
ได้ไม่น้อยกว่า Internet Explorer, Firefox และ Chrome หรือ Client Server พร้อมติดตั้ง 
 5.9 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นในโครงการต้องส่งมอบ Source Code โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 
  5.10 ออกแบบและจัดท าเอกสารข้อก าหนดการท างานและข้อมูล (Functional and Data 
Specification) ของระบบการจัดท าดัชนีเศรษฐกิจการค้าใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานของกอง
สารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ซึ่งได้วิเคราะห์ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 5.2 โดยเอกสาร
ข้อก าหนดต้องครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
   5.10.1 System Description 
   5.10.2 Operating Procedure 
   5.10.3 Use Case Specification ประกอบด้วย 
    5.10.3.1 ค าอธิบายอย่างสังเขป (Brief Description) 
    5.10.3.2 แผนผังกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram) 
    5.10.3.3 แผนผังกิจกรรม (Activity Diagram) 
    5.10.3.4 Business Rules พร้อมค าอธิบาย 
    5.10.3.5 ตัวอย่างหน้าจอ (Use Interface) 
    5.10.3.6 ตัวอย่างการแสดงผลรายงาน (Output Report) ในกรณีท่ีเป็นเรื่องพิมพ์รายงาน 
   5.10.4 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ 
   5.10.5 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
   5.10.6 แผนผังแสดงโครงสร้างฐานข้อมูล (E-R Diagram) ทั้งในส่วนของฐานข้อมูลกลาง 
(Centralize Database) และฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลอย่างรวดเร็ว (Analytic Database) 
   5.10.7 รายละเอียดของข้อมูลในฐานข้อมูล (Data Dictionary) ทั้งหมด 
   5.10.8 Data specification 
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   5.10.9 Detail Design 
   5.10.10 เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบงาน ได้แก่ 
   - ผลการทดสอบ Unit Test 
   - ผลการทดสอบ Integration Test 
   - ผลการทดสอบ User Acceptance Test 
   - รายงานการตรวจสอบการน าเข้าข้อมูล 
  5.10.11 เอกสารคู่มือการติดตั้ง การส ารองระบบและกู้คืนระบบ 
 5.10.12 เอกสารส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
   - คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual) 
   - คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งาน/น าข้อมูลเข้า (User Manual) 
 5.11 จัดท าเอกสารประกอบระบบงานเป็น DVD ซึ่งสามารถส าเนาไปปรับปรุงแก้ไขได้จ านวน  
9 ชุด และต้นฉบับจ านวน 1 ชุด 
 5.12 จัดหาระบบสืบค้นข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน (CEIC Database System)   
ซึ่งประกอบไปด้วย CEIC Global Database ๑๓๐ Countries (included Asia), Daily Database, CEIC 
Sector Database, CEIC World Trend Database, CEIC China Premium Database, CEIC India 
Premium Database, CEIC ASEAN Indicator Database จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ user โดยมีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้ 
  5.12.๑ ติดต้ังระบบบริการสืบค้นข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ภายใน 15 วัน 
นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยมีระยะเวลาการใช้งานถึง 30 กันยายน 2560 ลงในคอมพิวเตอร์ ของ
ส านักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า จ านวน 1 เครื่อง  
   5.12.๒ ให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทยและประเทศต่างๆ  
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ประเทศ โดยมีข้อมูลที่เป็น Time Series ซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  

5.12.๓ ให้บริการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเข้าระบบของโปรแกรมสืบค้น
ข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 
  5.12.๔ ให้ค าปรึกษาการปรับปรุง และบ ารุงรักษาทางเทคนิคเฉพาะของการใช้โปรแกรม  
ในการสืบค้นข้อมูล 
  5.12.5 ข้อมูลสามารถ Export ออกมาในรูปแบบของ Microsoft Excel ซึ่งสามารถ
แสดงผลเป็นตัวเลขและแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ ได้ และสามารถน าข้อมูลต่างๆ มาเปรียบเทียบ ทั้งแบบ 
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั้งสามารถน าข้อมูลมาค านวณอัตราการเจริญเติบโต หรือท า
ดัชนีชี้วัดด้วยตนเองได้ 

 5.๑3 การฝึกอบรม  
  ผู้รับจ้างต้องจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบที่พัฒนาในโครงการ วิธีการท างาน การดูแล
ระบบและเว็บไซต์พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
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 5.13.๑ หลักสูตรส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ไม่น้อยกว่า ๒ วัน จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อย
กว่า 3 คน 
 5.13.๒ หลักสูตรส าหรับผู้ใช้งานระบบ (User) ไม่น้อยกว่า 2 วัน จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อย
กว่า ๑0 คน 

  5.14 การบ ารุงรักษา 
  การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการท างานตลอดระยะเวลาการรับประกันผลงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 5.15 การรับประกันผลงาน 
 ระบบที่พัฒนาในโครงการ 
 5.15.1 ต้องรับประกันผลงานเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันตรวจรับงวดสุดท้าย 
 5.15.2 ในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างต้องบ ารุงรักษาระบบทุก ๓ เดือน เพ่ือให้
ระบบนี้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
 5.15.3 หากระบบใช้งานไม่ได้ ต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าโดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งจากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
 5.15.4 ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบปัญหาทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการตลอด
ระยะเวลารับประกันผลงาน 
 5.16 เงื่อนไขท่ัวไป 
 5.16.1 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นในโครงการต้องสามารถก าหนดสิทธิผู้ใช้งานได้อย่างน้อยดังนี้ 
Executive, Administrator, Head Officer และ User ได้ไม่จ ากัดจ านวนคน 
 5.16.2 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นในโครงการต้องสามารถระบุช่วงเวลาในการปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าก าหนดได้ 
 5.16.3 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องมีระบบการจัดเก็บการใช้งานของระบบ ( log) โดยแสดง
ข้อมูลอาทิ เช่น ชื่อผู้ใช้, IP, วันที่ท ารายการ, เวลาที่ท ารายการ เป็นต้น 
 5.16.4 ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
หรือ Linux และ 
 - รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Window Server หรือ Linux และระบบ
จัดการฐานข้อมูล (RDBMS) Oracle 12c 
 - การแสดงผลเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีในระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Microsoft 
Windows หรือ Linux  
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 5.18.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม การติดตั้งระบบฯ  
ที่จัดหาและส่งมอบทั้งหมด 
 5.16.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระท าใดๆ ของเจ้าหน้าที่ใน
ความดูแลของผู้รับจ้างที่ส่งผลต่อข้อมูลในระบบเดิมของหน่วยงาน 
 5.16.7 ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการบ ารุงรักษาระบบฯ พร้อมประมาณการราคาหลังสิ้นสุด
การรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี ส่งให้กรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนสิ้นสุดสัญญา 
 5.16.8 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการติดตั้งระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นบนเครื่องแม่ข่าย (Server)  
ที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก าหนด และหากมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแม่ข่าย (Server)  
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการถ่ายโอน/ย้ายข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน 
 5.16.9 ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารประกอบการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาขึ้นใน
โครงการ ให้อยู่ในกรอบมาตรฐานที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก าหนด 
 5.16.10 คู่มือและเอกสารต่างๆ ที่จัดเก็บใน DVD ต้องเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น .doc, .xls 
เป็นต้น 
 5.16.11 ส่งมอบ Source Code และ Configuration files ทั้งหมดของระบบฯ ที่
พัฒนาขึ้นในโครงการให้กับส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถติดตั้งได้อย่าง
สมบูรณ์ในกรณีท่ีระบบฯ เกิดช ารุดเสียหาย 
 5.16.12 ระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการทั้งหมด ต้องส่งมอบให้ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า และเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในกรณีที่บุคคลภายนอก
กล่าวอ้างหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นในโครงการ 
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องระงับโดยเร็ว และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
 5.16.13 ในช่วงระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องท าการ Update Version ของ
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในระบบ (ถ้ามี) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อระบบงานเดิม 
 5.16.14 สถานที่ฝึกอบรม ตามข้อ 5.13.๑ และ 5.13.๒ ให้ใช้ห้องฝึกอบรมที่ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก าหนด 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และยุทธศาสตร์ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

6.1  นโยบายของรัฐบาลที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้

เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได ้

6.2  ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ / (2559 – 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ 
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6.3  ยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดทางการค้า 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕60 
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

8. วิธีการด าเนินงาน 
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ

ทางด้านฐานข้อมูลและโปรแกรมการจัดท าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Oracle ซึ่งเป็น
ระบบที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการจัดท าดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ 2560 

9. วงเงินงบประมาณ 
3,000,000.-  บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 

10. ก าหนดการส่งมอบงาน 
 ระยะเวลาส่งมอบงานแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้ 

10.1 งวดที่ 1 ด าเนินการส่งมอบรายงานตามข้อ 5.1, 5.10.1 - 5.10.9 และ ข้อ 5.11 - 5.12 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 60 วัน 
 10.2 งวดที่ 2 ด าเนินการส่งมอบรายงานตามข้อ 5.2, 5.10.1 - 5.10.10, และ 5.11 นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง 120 วัน 
 10.2 งวดที่ 3 ด าเนินการส่งมอบระบบประมวลผลการจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคตามข้อ 5.2, 5.3, 
5.9, 5.10.1 - 5.10.12, 5.11 และ 5.13  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 180 วัน 

11. ก าหนดการจ่ายเงิน 
  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะพิจารณาเพ่ือตรวจรับมอบงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน  
แต่ละงวดถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด การจ่ายเงินจะกระท าได้ต่อเมื่อผ่านการตรวจรับ โดยส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ตามเงื่อนไขดังนี้ 
 11.1 งวดที่ ๑ ช าระเงิน 40% ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาฯ หลังจากด าเนินการส่งมอบงานตาม
งวดที่ ๑ และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว 
 11.2 งวดที่ ๒ ช าระเงิน 30% ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาฯ หลังจากด าเนินการส่งมอบงานตาม
งวดที่ ๒ และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว 
 11.3 งวดที่ 3 ช าระเงิน 30% ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาฯ หลังจากด าเนินการส่งมอบงานตาม
งวดที่ 3  และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
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  12.1 มีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่ทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบายได้อย่างถูกต้อง 
 12.2 มีระบบการจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคและสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจการค้า และเว็บไซต์บันทึกและให้บริการข้อมูลราคาและดัชนีราคาได้ 
  12.3 มีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  สามารถบูรณาการข้อมูลได้         
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ตามโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน Standard Data 
Dissemination System (SDDS) 
 12.4 เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล  สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

------------------------------------------ 
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แบบบัญชีราคากลาง 
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการจัดท า

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ 2560 

2. หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

3. หัวหน้าหน่วยงาน : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : - 

5. ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

1. นางสาวศิริรัตน์  หมัดโนต 

2. นายประสิทธิ์ รุจิกาญจนพิสุทธิ์ 

3. นายอนุรักษ์ ศรีนรงค์ 

4. นางสาวอรอุมา จ่าเมือง 

5. นายกีรติ กล่อมมิตร 

6. ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

7. ราคากลางการพัฒนาระบบ : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

8. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ ต าแหน่งบุคลากร จ านวน 
(คน) 

อัตรา (บาท) ระยะเวลา 
(เดือน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ผู้จัดการโครงการ 1 51,500 6 309,000 
2. นักวิเคราะห์ระบบ 2 45,145 4 361,160 
3. โปรแกรมเมอร์ 3 41,100 6 739,800 
4. นักจัดการฐานข้อมูล 2 39,100 6 469,200 
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 15,000 6 180,000 
6. เลขานุการ 1 15,000 6 90,000 
จ านวนเงินรวม 2,149,160 
 
 

9. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย การค านวนค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ระบบสืบค้นข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 
(CEIC Database System) 

 834,600 
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ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย การค านวนค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

2. ค่าจัดฝึกอบรม   
 - ผู้ใช้งาน (10 คน x 2 ครั้ง x ((35 x 4)+300 บาท) 

+ (1,200x2) 
11,200 

 - ผู้ดูแลระบบ  (3 คน x 2 ครั้ง x ((35 x 4)+300 บาท) + 
(1,2000x2) 

5,040 

    
    

จ านวนเงินรวม 850,840 
 

10.  ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
10.1 หนังสือที่ กค 0421.3/ว 111 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง

ของทางราชการ ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 (กระทรวงการคลัง) 
10.2 หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ 

8 สิงหาคม 2556 
10.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
10.4 ใบเสนอราคาบริษัท ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

 


