
 
 

คาํนํา 
 
   โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ป็นงานลขิสทิธิ ์ซึง่จดัอยูใ่นงานประเภทงานวรรณกรรม โดยไดร้บั
ความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์เจา้ของลขิสทิธิจ์งึเป็นผูม้สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะกระทาํการใดๆ  
เชน่ ทาํซํ้า ดดัแปลง เผยแพรต่่อสาธารณชน ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรอืสาํเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
ซึง่ปัจจุบนัความจาํเป็นในการใชซ้อฟตแ์วรข์องหน่วยงานต่างๆ มมีากขึน้ อาท ิการดาํเนินธุรกจิ             
การดาํเนินงานของหน่วยงานราชการ การศกึษา และการศลิปะบนัเทงิ เป็นตน้ ลว้นมโีปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์ขา้มาเกีย่วขอ้งทัง้สิน้ ภาครฐัเป็นองคก์รหน่ึงซึง่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชซ้อฟตแ์วรใ์นการ
ทาํงาน ดงันัน้การจดัซือ้ซอฟตแ์วรเ์พือ่ใชใ้นองคก์ร จงึเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้
 
  อยา่งไรกด็ ีทีผ่า่นมาสว่นราชการบางหน่วยงานประสบปัญหาการจดัซือ้โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์เชน่ ไมท่ราบวา่ซอฟตแ์วรท์ีซ่ือ้เป็นซอฟตแ์วรท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่ขอ้ควรสงัเกต
ในการจดัซือ้และตรวจรบัมสีิง่ใดบา้ง นอกจากนัน้ การจดัซือ้และตรวจรบัซอฟตแ์วร ์สว่นราชการมกัจะ 
เขา้ใจวา่เป็นสนิคา้เหมอืนสนิคา้ทัว่ไป แต่สนิคา้ลขิสทิธิม์คีวามพเิศษหรอืลกัษณะเฉพาะ ดงันัน้การซือ้
ซอฟตแ์วร ์ผูซ้ือ้จงึเป็นเจา้ของสือ่บนัทกึแต่ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์ซึง่สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นเรือ่ง
ทีส่ว่นราชการพงึตอ้งระมดัระวงัและควรคาํนึงถงึทัง้สิน้ 
 
  จากกรณดีงักล่าว กรมทรพัยส์นิทางปัญญาและอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันาการ      
คุม้ครองลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์ไดเ้ลง็เหน็และตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ จงึไดจ้ดัทาํรา่งคูม่อืการจดัซือ้และ
ตรวจรบัซอฟตแ์วร ์สาํหรบัหน่วยงานราชการขึน้ เพือ่เป็นแนวทางในการป้องกนัปัญหาการจดัซือ้และ
ตรวจรบัซอฟตแ์วรท์ีไ่มถู่กตอ้งอนัเกดิจากขาดความรูค้วามเขา้ใจในการจดัซือ้และตรวจรบัซอฟตแ์วรเ์พือ่
ใชใ้นราชการ นอกจากน้ี การจดัซือ้ซอฟตแ์วรเ์ป็นเรือ่งทียุ่ง่ยากและตอ้งมคีวามรูท้างเทคนิค เจา้หน้าที่
ภาครฐัผูท้าํการจดัซือ้จงึตอ้งมคีวามจาํเป็นตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการคุม้ครองลขิสทิธิโ์ปรแกรม
คอมพวิเตอร ์รวมทัง้แนวทางการจดัซือ้และตรวจรบัซอฟตแ์วรอ์นัมลีขิสทิธิท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
 
  เน้ือหาของคูม่อืน้ีมุง่เน้นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะพืน้ฐานใหแ้ก่หน่วยงาน
ราชการในการจดัซือ้และตรวจรบัซอฟตแ์วร ์โดยไดอ้ธบิายถงึ การคุม้ครองโปรแกรมคอมพวิเตอรก์บั
กฎหมายลขิสทิธิ ์การจดัซือ้ซอฟตแ์วรก์บัระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535        
ความหมายและประเภทของซอฟตแ์วร ์คุณลกัษณะของซอฟตแ์วรท์ีค่วรคาํนึงถงึในการจดัซือ้ การตรวจรบั
ซอฟตแ์วรป์ระเภทต่างๆ รวมถงึขอ้ควรคาํนึงซึง่เป็นปัญหาทีพ่บบอ่ยในการจดัซือ้และตรวจรบัซอฟตแ์วร ์
สาํหรบัหน่วยงานราชการ ซึง่จะเป็นการสรา้ง  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัซือ้และตรวจรบั
ซอฟตแ์วรอ์นัมลีขิสทิธิท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และก่อใหเ้กดิความชดัเจนและความสะดวกแก่หน่วยงาน
ราชการ ในการใชคู้ม่อืฯ ดงักล่าว เป็นแนวทางพจิารณาการจดัซือ้และตรวจรบัซอฟตแ์วรส์าํหรบั           
หน่วยงานราชการต่อไป 

 
 
 
 



 

 

2

 
 

คู่มือการจดัซ้ือและตรวจรบัซอฟตแ์วร ์ของหน่วยงานราชการ 
 

  ปัจจุบนัความจาํเป็นในการใชซ้อฟตแ์วรข์องหน่วยงานต่างๆมมีากขึน้ เน่ืองจากความจาํเป็น  
ในการทาํงาน เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน ก่อใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็  รวมทัง้ความถูกตอ้งแมน่ยาํ 
ภาครฐัเป็นองคก์รหน่ึง ซึง่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชซ้อฟตแ์วรใ์นการทาํงาน การจดัซือ้ซอฟตแ์วรเ์พือ่ใช้
ในองคก์ร จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เน่ืองจากการจดัซือ้ซอฟตแ์วร ์เป็นเรือ่งทีย่ากและตอ้งมี
ความรูท้างเทคนิค เจา้หน้าทีภ่าครฐัผูท้าํการจดัซือ้จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจถงึการคุม้ครองลขิสทิธิ ์
ซอฟตแ์วร ์ความหมายและประเภทของซอฟตแ์วร ์คุณลกัษณะของซอฟตแ์วร ์รายละเอยีดในการจดัซือ้
และตรวจรบัซอฟตแ์วรท์ีถู่กตอ้ง 
 
การจดัซ้ือซอฟตแ์วรก์บัระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 

  ในระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  ไมไ่ดร้ะบุเรือ่งการจดัซือ้
ซอฟตแ์วรไ์วโ้ดยเฉพาะ แต่กาํหนดวา่ ก่อนดาํเนินการซือ้หรอืจา้งทุกวธิ ีนอกจากการซือ้ทีด่นิและหรอื   
สิง่ปลกูสรา้ง ใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุจดัทาํรายงานเสนอหวัหน้าสว่นราชการตามรายการดงัต่อไปน้ี (ระเบยีบขอ้ 27) 

 

  1.  เหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งซือ้หรอืจา้ง 
  2.  รายละเอยีดของพสัดุทีจ่ะซือ้หรอืงานทีจ่ะจา้ง 
  3.  ราคามาตรฐาน หรอืราคากลางของทางราชการ หรอืราคาทีเ่คยซือ้หรอืจา้งครัง้หลงัสดุ 
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
  4.  วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้งโดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณวงเงนิตามโครงการเงนิกูห้รอืเงนิ 
ชว่ยเหลอืทีจ่ะซือ้หรอืจา้งในครัง้นัน้ทัง้หมด ถา้ไมม่วีงเงนิดงักล่าวใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณวา่จะซือ้หรอืจา้ง
ในครัง้นัน้ 

5. กาํหนดเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัดุ หรอืใหง้านนัน้แลว้เสรจ็ 
6.  วธิทีีจ่ะซือ้หรอืจา้ง และเหตุผลทีต่อ้งซือ้หรอืจา้งโดยวธินีัน้  
7.  ขอ้เสนออืน่ๆ เชน่ การขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่าํเป็นในการซือ้หรอื 

จา้งการออกประกาศสอบราคาหรอืประกาศประกวดราคา 
   

การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอรก์บักฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 

  โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ป็นงานลขิสทิธิป์ระเภทหน่ึง ซึง่ไดร้บัความคุม้ครองในฐานะงาน
วรรณกรรม ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537 โดยอตัโนมตัโิดยไมต่อ้งจดทะเบยีน ซึง่ใหส้ทิธแิก่      
เจา้ของลขิสทิธิ ์เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะกระทาํการใดๆ เกีย่วกบังานสรา้งสรรคข์องตน เชน่ การทาํซํ้าหรอืดดัแปลง 
เผยแพรต่่อสาธารณชน ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรอืสาํเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และการใหป้ระโยชน์อนัเกดิ
จากลขิสทิธิแ์ก่ผูอ้ื่น เป็นตน้ 
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ความหมายและประเภทของซอฟตแ์วร ์  
 

  ซอฟตแ์วร ์หมายถงึ คาํสัง่ หรอืชุดคาํสัง่หรอืสิง่อื่นใด ทีนํ่าไปใชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร ์
เพือ่ใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์าํงาน หรอืเพือ่ใหไ้ดร้บัผลอยา่งหน่ึงอยา่งใด ทัง้น้ี ไมว่า่จะเป็นภาษาใน
ลกัษณะใด ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
   

  1. Proprietary Software (โพรไพรเอทารี ซอฟตแ์วร)์  คอื ซอฟตแ์วรท์ีส่ทิธใินการ 
ใชง้านและทาํซํ้าถูกจาํกดัหรอืสงวนสทิธไิวโ้ดยเจา้ของซอฟตแ์วรห์รอืผูจ้ดัทาํ ผูอ้ื่นไมส่ามารถนํามาใชง้าน
หรอืทาํซํ้าไดน้อกจากไดร้บัอนุญาตในสทิธนิัน้จากเจา้ของ เชน่ Mircrosoft Windows, Realplayer, Adobe 
Photoshop, Mac OS และ WinZip เป็นตน้ โดยทัว่ไป Proprietary Software แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System Software) คอื ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชค้วบคุมการทาํงานของ 
ระบบและจดัการทรพัยากรของระบบคอมพวิเตอร์ โดยมหีน้าที่หลกัคอืการรบัส่งขอ้มูล การจดัการ 
กบัขอ้มลูในหน่วยความจาํ ซึง่เป็นโปรแกรมพืน้ฐานทีจ่าํเป็น หากไมม่ซีอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตักิาร  
เครือ่งคอมพวิเตอรจ์ะไมส่ามารถทาํงานหรอืแมแ้ต่เปิด หรอืบู๊ตเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้ซึง่เป็นตวัเชื่อม
ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัคอมพวิเตอร ์ซึง่ซอฟตแ์วรป์ระเภทน้ี สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ชนิด  
 

1.1.1   ระบบปฏบิตักิาร (Operating System) เป็นซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการควบคุม          
การบรหิารจดัการการทาํงานของระบบและจดัการทรพัยากรของระบบคอมพวิเตอร ์เครือ่งคอมพวิเตอร ์
ทุกเครือ่งจะมรีะบบปฏบิตักิาร เชน่ Microsoft Windows, Mac OS, Unix และ Linux 
 

1.1.2 ตวัแปลภาษา (Compiler) และเครือ่งมอืในการพฒันา (Developer Tools) 
ในการพฒันาซอฟตแ์วร ์จาํเป็นตอ้งมซีอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการแปลภาษาระดบัสงูเพือ่แปลใหเ้ป็นภาษาเครือ่ง  
        1.1.3    ซอฟตแ์วรอ์รรถประโยชน์  (Utilities) หมายถงึ ซอฟตแ์วรท์ีถ่กูสรา้งขึน้มา
เพือ่สนบัสนุนการทาํงานดา้นอื่นๆใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยทัว่ไปเป็นซอฟตแ์วรท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ชว่ยการ
จดัการระบบคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เชน่  ซอฟตแ์วรต์รวจสอบไวรสัคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์
ตรวจสอบฮารด์ดสิก ์ซอฟตแ์วรซ่์อมบาํรงุระบบไฟลห์รอืระบบฮารด์แวร ์เป็นตน้  

1.2 ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์(Application Software) เป็นโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ 
เพือ่ทาํหน้าทีเ่ฉพาะอยา่ง ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึง่ซอฟตแ์วรป์ระเภทน้ีแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

 

1.2.1   ซอฟตแ์วรส์าํเรจ็รปู (Software Package) ซอฟตแ์วรท์ีผู่ผ้ลติไดพ้ฒันาขึน้  
และจาํหน่ายสาํเรจ็รปู ซึง่สามารถนําไปใชง้านไดท้นัท ีโดยสว่นใหญ่จะเป็นซอฟตแ์วรท์ีใ่ชก้บังาน 
ในสาํนกังานทัว่ๆไป โดยบางบรษิทัฯ จะมรีาคาพเิศษสาํหรบัหน่วยงานของราชการและสถาบนัการศกึษา 
เชน่ Word processors, Spreadsheets และ Media player 

 

1.2.2  ซอฟตแ์วรเ์ฉพาะงาน เป็นซอฟตแ์วรท์ีถ่กูจดัทาํขึน้ โดยเน้นเฉพาะ  
เพือ่สนองความตอ้งการแต่ละหน่วยงาน เชน่ ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูลกูคา้ ระบบการคาํนวณทางบญัช ีเป็นตน้ 
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  2. ซอฟตแ์วรแ์บบรหสัเปิด (Open-source Software) คอื ซอฟตแ์วรท์ีย่อมใหผู้ใ้ช้
สามารถเรยีกใชซ้อรส์โคด้หรอืชุดคาํสัง่ไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ภายใตข้อ้กาํหนดในการจาํหน่ายต่อ  
แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ ดว้ยขอ้จาํกดัหรอืขอ้หา้มบางประการ ซึง่อาจมหีลายองคก์รทาํหน้าทีส่นบัสนุน  
ฝึกอบรมอพัเดท หรอืใหบ้รกิารอื่น  

 

 โดยปกตโิปรแกรม Open Source มกัไดร้บัการพฒันาจากความรว่มมอืของหลายๆ  
ฝ่ายอยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึง่ผูพ้ฒันาจะแจกจา่ยรหสัตน้ฉบบัหรอืซอรส์โคด้ (Source Code) ไปพรอ้มกบั
โปรแกรมคอมพวิเตอรภ์ายใตเ้งือ่นไขของสญัญาอนุญาต เชน่ GNU/GPL (GNU General Public License) 
หรอื BSD License (Berkeley Software Distribution License) เป็นตน้ สว่นใหญ่แลว้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
แบบรหสัเปิดมกัใหด้าวน์โหลดไดฟ้รทีางอนิเตอรเ์น็ต หรอือาจคดิราคาจาํหน่ายแผน่โปรแกรมคอมพวิเตอร์
กรณกีารซือ้จากผูจ้ดัจาํหน่ายทัว่ไป ซึง่ราคาจาํหน่ายน้ีรวมถงึซอรส์โคด้ บรกิารดา้นเทคนิคและการพฒันา
หลงัการจาํหน่ายดว้ย 
  

คณุลกัษณะของซอฟตแ์วรท่ี์ควรคาํนึงถึงในการจดัซ้ือ 

  1. ควรคาํนึงถงึความจาํเป็นในการใชง้านของหน่วยงานราชการ โดยควรเลอืก 
ซือ้ซอฟตแ์วรเ์ทา่ทีจ่าํเป็นต่อการใชง้านเทา่นัน้ ซึง่การจดัซือ้ซอฟตแ์วรท์ีไ่มม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชใ้นการ
ทาํงาน นอกจากจะสิน้เปลอืงงบประมาณแลว้ ยงัตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการดแูลระบบทีส่งูขึน้ 

  2. พจิารณาถงึความตอ้งการใชง้านซอฟตแ์วรท์ีเ่วลาหน่ึงๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีร่ะบุ
ในสญัญาอนุญาต เชน่ อนุญาตใหใ้ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์1 ชุด ต่อ 1 เครือ่ง หรอือนุญาตใหใ้ชส้าํหรบั
เครือ่งคอมพวิเตอร ์20 เครือ่ง ในระบบ LAN เป็นตน้ 
 

  ทัง้น้ีการจดัซือ้ซอฟตแ์วรต์อ้งพจิารณาประเภทซอฟตแ์วรท์ีจ่ะจดัซือ้ ซึง่แต่ละบรษิทัผูผ้ลติ
และจาํหน่ายซอฟตแ์วรจ์ะมกีารแบ่งประเภทซอฟตแ์วรแ์ตกต่างกนัออกไป     

 

การจดัซ้ือซอฟตแ์วรป์ระเภทซอฟตแ์วรร์ะบบ (System Software)   
  หน่วยงานราชการควรระบุรายละเอยีดของซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตักิารทีต่อ้งการใช ้

ใหล้ะเอยีด ดงัน้ี 
 

       1.  ระบุชื่อผลติภณัฑร์ุน่/ภาษาของผลติภณัฑ ์
     2.  ระบุประเภทของลขิสทิธิ ์เชน่ Microsoft Open License สาํหรบัภาครฐับาล  

และ GPL/GNU หรอื สญัญาอนุญาตอื่นๆ ของ Open Source เป็นตน้ 
   

       “ลขิสทิธิ ์(ชื่อผลติภณัฑ)์ รุน่ของผลติภณัฑ ์ชนิด System Software พรอ้มชุด
ผลติภ◌ณัฑท์ีถู่กตอ้ง” เชน่ ลขิสทิธิ ์Windows Server 2003 Standard Edition พรอ้มชุดผลติภณัฑ ์
System Software ทีถู่กตอ้ง และแสดงระบุเรือ่งการรบัประกนัไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
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การจดัซ้ือซอฟตแ์วรป์ระเภทซอฟตแ์วรส์าํเรจ็รปู (Software Package) 

  หน่วยงานราชการควรระบุรายละเอยีดของซอฟตแ์วรป์ระยกุตท์ีต่อ้งการใชใ้หล้ะเอยีด  ดงัน้ี 
1. ระบุจาํนวนทีต่อ้งการซือ้ 
2. ระบุชื่อผลติภณัฑร์ุน่/ภาษาของผลติภณัฑ ์
3.  ระบุประเภทของลขิสทิธิ ์เชน่ Microsoft Open License สาํหรบัภาครฐับาล  

และ GPL/GNU หรอื สญัญาอนุญาตอื่นๆ ของ Open Source เป็นตน้ 
4.  ระบุจาํนวนแผน่ซดีซีอฟตแ์วรอ์นุญาตใหใ้ชง้านตามจาํนวนทีต่อ้งการ 
5.  ระบุจาํนวนคูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ 

   

  เชน่ Microsoft office Standard หรอื Open Office จาํนวน License พรอ้มแผน่ซดีี
ตน้ฉบบัลขิสทิธิถ์ูกตอ้งสาํหรบัการตดิตัง้ (Disk Kit) จาํนวน…ชุด และคูม่อืการใชง้าน (Doc Kit) 
จาํนวน….ชุด 

  

  ทัง้น้ี นอกจากจะตรวจรบัเอกสารต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ควรจะใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอร์
ตรวจสอบการใชง้านใหต้รงตามขอ้สญัญาดว้ย  

การจดัซ้ือซอฟตแ์วรป์ระเภทรหสัเปิด (Open-source Software)   

  หน่วยงานราชการควรระบุรายละเอยีดของซอฟตแ์วรป์ระเภทรหสัเปิดทีต่อ้งการใชใ้ห ้ 
ละเอยีด ดงัน้ี 
  1.  ระบุวา่ซอฟตแ์วรท์ีส่ ัง่ซือ้ตอ้งเป็นประเภทรหสัเปิด 
                    2.  ระบุใหส้ง่มอบซอรส์โคด้ 

3.  ระบุจาํนวนแผน่ซดีซีอฟตแ์วรอ์นุญาตใหใ้ชง้านตามจาํนวนทีต่อ้งการ 
4.  ระบุจาํนวนคูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ 

 

การตรวจรบัซอฟตแ์วรป์ระเภทซอฟตแ์วรร์ะบบ  (System Software)  ควรพิจารณาดงัน้ี 

1. ดฉูลากใบรบัรองผลติภณัฑข์องแท ้ซึง่จะมกีารระบุชื่อ และรุน่ของผลติภณัฑโ์ดยปกต ิ
พซีใีหมทุ่กเครือ่งทีจ่าํหน่ายในทอ้งตลาดจะมฉีลากใบรบัรองผลติภณัฑข์องแทซ้ึง่ตดิอยูท่ีเ่ครือ่งพซี ีหรอื
หากเป็นเครือ่งพซีแีบบพกพาฉลากใบรบัรองผลติภณัฑข์องแท ้อาจตดิอยูใ่ตแ้บตเตอรี ่

  2.  ตรวจดวูา่มแีผน่ซดีสีาํหรบัการตดิตัง้ หรอืแผน่กูร้ะบบ หรอืไม ่
3. ตรวจดวูา่มหีนงัสอืคูม่อืมอบใหด้ว้ยหรอืไม ่

 

การตรวจรบัซอฟตแ์วรป์ระเภทซอฟตแ์วรส์าํเรจ็รปู (Software Package) ในทางปฏิบติัหน่วยงาน
ราชการจะได้รบัเอกสารประกอบการสัง่ซ้ือ ดงัน้ี 

 1.  รายละเอยีดของหน่วยงานผูซ้ือ้ – ตรวจสอบความถูกตอ้งของหน่วยงานทา่น 
2. ชื่อของผูจ้าํหน่าย 
3. รหสัลกูคา้ 
4. หมายเลขลขิสทิธิ ์
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5. ขอ้ความหรอืใบอนุญาตใหใ้ชง้านลขิสทิธิ ์ซึง่จะระบุขอบเขตของการใชง้านผลติภณัฑ ์

 

การตรวจรบัซอฟตแ์วรป์ระเภทรหสัเปิด (Open-source Software) พิจารณาดงัน้ี 

1. ตรวจดวูา่ไดร้บัซอรส์โคด้หรอืไม ่ 

  2.   ตรวจดวูา่ไดร้บัจาํนวนแผน่ซดีซีอฟตแ์วรซ์ึง่อนุญาตใหใ้ชง้านตามจาํนวนทีต่อ้งการหรอืไม ่
3.  ตรวจดวูา่ไดร้บัคูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้หรอืไม ่

4.  ตรวจดวูา่สญัญาอนุญาตวา่มลีกัษณะเป็นประเภทรหสัเปิด (Open-source Software)  

  ลกัษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์บบรหสัเปิด โดยส่วนใหญ่ มีดงัน้ี 
  - ผูเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิจ์ะเปิดเผยซอรส์โคด้ไปพรอ้มกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
  - ผูใ้ชส้ามารถพฒันาต่อยอดโปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ด ้โดยไมต่อ้งขออนุญาต เมือ่พฒันา
ต่อยอดแลว้ จะตอ้งระบุทีม่าของโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ดมิทีไ่ดถู้กพฒันาต่อยอดขึน้ 
  - เมือ่พฒันาต่อยอดโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระเภทน้ีแลว้ ผูพ้ฒันาจะตอ้งใชช้ื่อโปรแกรมใหม ่
  - สญัญาอนุญาตจะตอ้งไมม่ลีกัษณะกดีกนับุคคลใดทีจ่ะใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การเฉพาะ 
เชน่ ไมส่ามารถกดีกนัการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นทางธุรกจิหรอืการคน้ควา้วจิยั เป็นตน้ 
   - โปรแกรมคอมพวิเตอรโ์อเพน่ซอรส์ จะตอ้งมคีวามเป็นกลาง ไมจ่าํกดัวา่สามารถใช้
รว่มกบัโปรแกรมหรอืระบบปฏบิตักิารบางประเภทเทา่นัน้ 

  

ข้อควรคาํนึงถึงในการจดัซ้ือและตรวจรบัซอฟตแ์วร ์
 

  หน่วยงานผูจ้ดัซือ้ควรคาํนึงถงึสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ซึง่เป็นปัญหาในทางปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้  
บ่อยครัง้ในการจดัซือ้ซอฟตแ์วร ์
 

  1. การจดัซือ้ซอฟตแ์วร ์ม ี2 กรณ ีคอื   
  - การจดัซือ้ซอฟตแ์วรพ์รอ้มกบัฮารด์แวร ์กรณน้ีีตอ้งระบุใน TOR ใหช้ดัแจง้วา่  

รวมซอฟตแ์วรด์ว้ยหรอืไม ่รวมทัง้ระบุรายละเอยีดของซอฟตแ์วรท์ีต่อ้งการดว้ย มฉิะนัน้หากซือ้เฉพาะ
ฮารด์แวร ์โดยมไิดร้ะบุซือ้ซอฟตแ์วรด์ว้ย เครือ่งอาจไมส่ามารถทาํงานได ้

 

     - การจดัซือ้ซอฟตแ์วรเ์พยีงอยา่งเดยีว ในกรณทีีต่อ้งการจดัซือ้ซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ              
นอกเหนือจากการซือ้มาพรอ้มกบัเครือ่งฮารด์แวร ์สามารถทาํการจดัซือ้เพิม่เตมิภายหลงัได ้
  

 2. ควรกาํหนดใหส้ง่มอบคูม่อืการใชง้านเป็นภาษาไทย/องักฤษ หรอืภาษาอื่น  
ตามตอ้งการใหช้ดัเจน เพือ่ก่อใหเ้กดิความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน 
 

 3. ระบุเรือ่งการดแูลรกัษาและการชว่ยเหลอืทางเทคนิก เชน่ บรษิทัผูอ้นุญาต (licensor) 
ตอ้งดแูลทาํการตดิตัง้และใหค้าํปรกึษา รวมทัง้เขา้มาดแูลซ่อมแซม แกไ้ขในกรณทีีม่ปัีญหาในการใช้
เกดิขึน้ และตอ้งระบุระยะเวลาใหช้ดัเจน 
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  4. กาํหนดความรบัผดิของคูส่ญัญาใหช้ดัเจน เชน่ หากสง่มอบซอฟตแ์วรช์าํรดุบกพรอ่ง            
จะชดเชยประการใดบา้งใหแ้ก่หน่วยงานใด หรอืหากสง่มอบซอฟตแ์วรล์ะเมดิลขิสทิธิผ์ูแ้ทนจาํหน่ายซึง่
เป็นคูส่ญัญาหรอืบรษิทัผูเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิใ์นต่างประเทศตอ้งรบัผดิชอบหรอืไมอ่ยา่งไร 
 

  5. ระบุความตอ้งการทีช่ดัเจน วา่ตอ้งการซือ้ซอฟตแ์วรป์ระเภทไหน มคีุณสมบตัอิยา่งไร 
ฯลฯ รวมทัง้ระบุระยะเวลาในการกาํหนดความตอ้งการขององคก์ร (requirement) และกาํหนดระยะเวลา
การสง่มอบซอฟตแ์วร ์ทัง้น้ี การระบุขอบเขตความตอ้งการทีไ่มช่ดัเจน รวมทัง้เพิม่หรอืลดความตอ้งการ
ในภายหลงั อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทัง้หน่วยงานผูจ้ดัซือ้และผูข้าย 
 

  6. หากเป็นซอฟตแ์วรท์ีย่ากแก่การใชง้าน ควรกาํหนดใหม้กีารฝึกอบรมการใชง้าน และ
ควรกาํหนดระยะเวลาหรอืจาํนวนครัง้ในการฝึกอบรมใหช้ดัเจน 
 

  7. หากเป็นมกีารกาํหนดใหผู้ข้ายดาํเนินการตดิตัง้ควรจะระบุใหช้ดัเจน ในเรือ่งของการ
รกัษาความลบัขององคก์ร เชน่ กรณทีีผู่ข้ายจาํเป็นตอ้งตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์นองคก์รและมกีารเขา้ถงึขอ้มลู
ความลบัของหน่วยงานขณะทาํการตดิตัง้ หน่วยงานและคูส่ญัญาควรจะกาํหนดใหช้ดัเจนในเรื่องดงักล่าวดว้ย 
 

  8. กาํหนดวนัเริม่ตน้และวนัสิน้สดุสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(license) ใหช้ดัเจน    
 

  9. หน่วยงานผูจ้ดัซือ้ซอฟตแ์วรค์วรศกึษาสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ ์(License 

Agreement) วา่มเีงือ่นไขการอนุญาตอยา่งไร เชน่ อนุญาตใหใ้ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์1 ชุด ต่อ 1 เครือ่ง 
หรอือนุญาตใหใ้ชส้าํหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์20 เครือ่ง ในระบบ LAN เป็นตน้ 
 

  10. ควรมกีารทดสอบซอฟตแ์วรท์ีซ่ือ้มาหลายๆ ครัง้ ก่อนทาํการตรวจรบั เพือ่ตรวจสอบ
วา่รองรบัระบบไดม้ากน้อยเพยีงใด เน่ืองจากในระยะแรกของการทดสอบ อาจมขีอ้มลูไมม่าก แต่ภายหลงั
อาจมขีอ้มลูทีม่ากขึน้การทาํงานของซอฟตแ์วรอ์าจชา้ลง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบบัเผยแพร่(ผา่นความเหน็ชอบ คกกลส) 


