คํานํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นงานลิขสิทธิ ์ ซึง่ จัดอยูใ่ นงานประเภทงานวรรณกรรม โดยได้รบั
ความคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิทธิ ์ เจ้าของลิขสิทธิ ์จึงเป็ นผูม้ สี ทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะกระทําการใดๆ
เช่น ทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ซึง่ ปั จจุบนั ความจําเป็ นในการใช้ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานต่างๆ มีมากขึน้ อาทิ การดําเนินธุรกิจ
การดําเนินงานของหน่วยงานราชการ การศึกษา และการศิลปะบันเทิง เป็ นต้น ล้วนมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาเกีย่ วข้องทัง้ สิน้ ภาครัฐเป็ นองค์กรหนึ่งซึง่ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ทํางาน ดังนัน้ การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์เพือ่ ใช้ในองค์กร จึงเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
อย่างไรก็ดี ทีผ่ า่ นมาส่วนราชการบางหน่วยงานประสบปั ญหาการจัดซือ้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น ไม่ทราบว่าซอฟต์แวร์ทซ่ี อ้ื เป็ นซอฟต์แวร์ทถ่ี ูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ข้อควรสังเกต
ในการจัดซือ้ และตรวจรับมีสงิ่ ใดบ้าง นอกจากนัน้ การจัดซือ้ และตรวจรับซอฟต์แวร์ ส่วนราชการมักจะ
เข้าใจว่าเป็ นสินค้าเหมือนสินค้าทัวไป
่ แต่สนิ ค้าลิขสิทธิ ์มีความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะ ดังนัน้ การซือ้
ซอฟต์แวร์ ผูซ้ อ้ื จึงเป็ นเจ้าของสือ่ บันทึกแต่ไม่ได้เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นเรือ่ ง
ทีส่ ว่ นราชการพึงต้องระมัดระวังและควรคํานึงถึงทัง้ สิน้
จากกรณีดงั กล่าว กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการ
คุม้ ครองลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงได้จดั ทําร่างคูม่ อื การจัดซือ้ และ
ตรวจรับซอฟต์แวร์ สําหรับหน่วยงานราชการขึน้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการป้ องกันปั ญหาการจัดซือ้ และ
ตรวจรับซอฟต์แวร์ทไ่ี ม่ถูกต้องอันเกิดจากขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดซือ้ และตรวจรับซอฟต์แวร์เพือ่
ใช้ในราชการ นอกจากนี้ การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์เป็ นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากและต้องมีความรูท้ างเทคนิค เจ้าหน้าที่
ภาครัฐผูท้ าํ การจัดซือ้ จึงต้องมีความจําเป็ นต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการคุม้ ครองลิขสิทธิ ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ แนวทางการจัดซือ้ และตรวจรับซอฟต์แวร์อนั มีลขิ สิทธิ ์ทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
เนื้อหาของคูม่ อื นี้มงุ่ เน้นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในลักษณะพืน้ ฐานให้แก่หน่วยงาน
ราชการในการจัดซือ้ และตรวจรับซอฟต์แวร์ โดยได้อธิบายถึง การคุม้ ครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั
กฎหมายลิขสิทธิ ์ การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์กบั ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ทค่ี วรคํานึงถึงในการจัดซือ้ การตรวจรับ
ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ รวมถึงข้อควรคํานึงซึง่ เป็ นปั ญหาทีพ่ บบ่อยในการจัดซือ้ และตรวจรับซอฟต์แวร์
สําหรับหน่วยงานราชการ ซึง่ จะเป็ นการสร้าง ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดซือ้ และตรวจรับ
ซอฟต์แวร์อนั มีลขิ สิทธิ ์ทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย และก่อให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกแก่หน่วยงาน
ราชการ ในการใช้คมู่ อื ฯ ดังกล่าว เป็ นแนวทางพิจารณาการจัดซือ้ และตรวจรับซอฟต์แวร์สาํ หรับ
หน่วยงานราชการต่อไป

คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ ของหน่ วยงานราชการ
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ปั จจุบนั ความจําเป็ นในการใช้ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานต่างๆมีมากขึน้ เนื่องจากความจําเป็ น
ในการทํางาน เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ ความถูกต้องแม่นยํา
ภาครัฐเป็ นองค์กรหนึ่ง ซึง่ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการทํางาน การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์เพือ่ ใช้
ในองค์กร จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนื่องจากการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ เป็ นเรือ่ งทีย่ ากและต้องมี
ความรูท้ างเทคนิค เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐผูท้ าํ การจัดซือ้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเข้าใจถึงการคุม้ ครองลิขสิทธิ ์
ซอฟต์แวร์ ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ รายละเอียดในการจัดซือ้
และตรวจรับซอฟต์แวร์ทถ่ี ูกต้อง
การจัดซื้อซอฟต์แวร์กบั ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ไม่ได้ระบุเรือ่ งการจัดซือ้
ซอฟต์แวร์ไว้โดยเฉพาะ แต่กาํ หนดว่า ก่อนดําเนินการซือ้ หรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซือ้ ทีด่ นิ และหรือ
สิง่ ปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้ (ระเบียบข้อ 27)
1. เหตุผลและความจําเป็ นทีต่ อ้ งซือ้ หรือจ้าง
2. รายละเอียดของพัสดุทจ่ี ะซือ้ หรืองานทีจ่ ะจ้าง
3. ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาทีเ่ คยซือ้ หรือจ้างครัง้ หลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
4. วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกูห้ รือเงิน
ช่วยเหลือทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะซือ้ หรือจ้าง
ในครัง้ นัน้
5. กําหนดเวลาทีต่ อ้ งการใช้พสั ดุ หรือให้งานนัน้ แล้วเสร็จ
6. วิธที จ่ี ะซือ้ หรือจ้าง และเหตุผลทีต่ อ้ งซือ้ หรือจ้างโดยวิธนี นั ้
7. ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการซือ้ หรือ
จ้างการออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิ วเตอร์กบั กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นงานลิขสิทธิ ์ประเภทหนึ่ง ซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองในฐานะงาน
วรรณกรรม ตามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ ์ พ.ศ.2537 โดยอัตโนมัตโิ ดยไม่ตอ้ งจดทะเบียน ซึง่ ให้สทิ ธิแก่
เจ้าของลิขสิทธิ ์ เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะกระทําการใดๆ เกีย่ วกับงานสร้างสรรค์ของตน เช่น การทําซํ้าหรือดัดแปลง
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการให้ประโยชน์อนั เกิด
จากลิขสิทธิ ์แก่ผอู้ ่นื เป็ นต้น
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ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ หมายถึง คําสัง่ หรือชุดคําสังหรื
่ อสิง่ อื่นใด ทีน่ ําไปใช้กบั เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เพือ่ ให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทาํ งาน หรือเพือ่ ให้ได้รบั ผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็ นภาษาใน
ลักษณะใด ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. Proprietary Software (โพรไพรเอทารี ซอฟต์แวร์) คือ ซอฟต์แวร์ทส่ี ทิ ธิในการ
ใช้งานและทําซํ้าถูกจํากัดหรือสงวนสิทธิไว้โดยเจ้าของซอฟต์แวร์หรือผูจ้ ดั ทํา ผูอ้ ่นื ไม่สามารถนํามาใช้งาน
หรือทําซํ้าได้นอกจากได้รบั อนุญาตในสิทธินนั ้ จากเจ้าของ เช่น Mircrosoft Windows, Realplayer, Adobe
Photoshop, Mac OS และ WinZip เป็ นต้น โดยทัวไป
่ Proprietary Software แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ควบคุมการทํางานของ
ระบบและจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้ าที่หลักคือการรับส่งข้อมูล การจัดการ
กับข้อมูลในหน่วยความจํา ซึง่ เป็ นโปรแกรมพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ น หากไม่มซี อฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ าร
เครือ่ งคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทํางานหรือแม้แต่เปิ ด หรือบู๊ตเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ ซึง่ เป็ นตัวเชื่อม
ระหว่างผูใ้ ช้งานกับคอมพิวเตอร์ ซึง่ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด
1.1.1 ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System) เป็ นซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการควบคุม
การบริหารจัดการการทํางานของระบบและจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ทุกเครือ่ งจะมีระบบปฏิบตั กิ าร เช่น Microsoft Windows, Mac OS, Unix และ Linux
1.1.2 ตัวแปลภาษา (Compiler) และเครือ่ งมือในการพัฒนา (Developer Tools)
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จําเป็ นต้องมีซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการแปลภาษาระดับสูงเพือ่ แปลให้เป็ นภาษาเครือ่ ง
1.1.3 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utilities) หมายถึง ซอฟต์แวร์ทถ่ี กู สร้างขึน้ มา
เพือ่ สนับสนุนการทํางานด้านอื่นๆให้มปี ระสิทธิภาพ โดยทัวไปเป็
่
นซอฟต์แวร์ทส่ี ร้างขึน้ เพือ่ ช่วยการ
จัดการระบบคอมพิวเตอร์ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ ซอฟต์แวร์ซ่อมบํารุงระบบไฟล์หรือระบบฮาร์ดแวร์ เป็ นต้น
1.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็ นโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
เพือ่ ทําหน้าทีเ่ ฉพาะอย่าง ตามความต้องการของผูใ้ ช้ ซึง่ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
1.2.1 ซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูป (Software Package) ซอฟต์แวร์ทผ่ี ผู้ ลิตได้พฒ
ั นาขึน้
และจําหน่ายสําเร็จรูป ซึง่ สามารถนําไปใช้งานได้ทนั ที โดยส่วนใหญ่จะเป็ นซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้กบั งาน
ในสํานักงานทัวๆไป
่
โดยบางบริษทั ฯ จะมีราคาพิเศษสําหรับหน่วยงานของราชการและสถาบันการศึกษา
เช่น Word processors, Spreadsheets และ Media player
1.2.2 ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน เป็ นซอฟต์แวร์ทถ่ี กู จัดทําขึน้ โดยเน้นเฉพาะ
เพือ่ สนองความต้องการแต่ละหน่วยงาน เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบการคํานวณทางบัญชี เป็ นต้น
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2. ซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิ ด (Open-source Software) คือ ซอฟต์แวร์ทย่ี อมให้ผใู้ ช้
สามารถเรียกใช้ซอร์สโค้ดหรือชุดคําสังได้
่ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ภายใต้ขอ้ กําหนดในการจําหน่ายต่อ
แก้ไขหรือเพิม่ เติม ด้วยข้อจํากัดหรือข้อห้ามบางประการ ซึง่ อาจมีหลายองค์กรทําหน้าทีส่ นับสนุน
ฝึ กอบรมอัพเดท หรือให้บริการอื่น
โดยปกติโปรแกรม Open Source มักได้รบั การพัฒนาจากความร่วมมือของหลายๆ
ฝ่ ายอย่างไม่เป็ นทางการ ซึง่ ผูพ้ ฒ
ั นาจะแจกจ่ายรหัสต้นฉบับหรือซอร์สโค้ด (Source Code) ไปพร้อมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญาอนุญาต เช่น GNU/GPL (GNU General Public License)
หรือ BSD License (Berkeley Software Distribution License) เป็ นต้น ส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบรหัสเปิ ดมักให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเตอร์เน็ต หรืออาจคิดราคาจําหน่ายแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กรณีการซือ้ จากผูจ้ ดั จําหน่ ายทัวไป
่ ซึง่ ราคาจําหน่ายนี้รวมถึงซอร์สโค้ด บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา
หลังการจําหน่ายด้วย
คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ควรคํานึ งถึงในการจัดซื้อ
1. ควรคํานึงถึงความจําเป็ นในการใช้งานของหน่วยงานราชการ โดยควรเลือก
ซือ้ ซอฟต์แวร์เท่าทีจ่ าํ เป็ นต่อการใช้งานเท่านัน้ ซึง่ การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ทไ่ี ม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้ในการ
ทํางาน นอกจากจะสิน้ เปลืองงบประมาณแล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการดูแลระบบทีส่ งู ขึน้
2. พิจารณาถึงความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ทเ่ี วลาหนึ่งๆ ให้สอดคล้องกับเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
ในสัญญาอนุญาต เช่น อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ต่อ 1 เครือ่ ง หรืออนุญาตให้ใช้สาํ หรับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ 20 เครือ่ ง ในระบบ LAN เป็ นต้น
ทัง้ นี้การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ตอ้ งพิจารณาประเภทซอฟต์แวร์ทจ่ี ะจัดซือ้ ซึง่ แต่ละบริษทั ผูผ้ ลิต
และจําหน่ายซอฟต์แวร์จะมีการแบ่งประเภทซอฟต์แวร์แตกต่างกันออกไป
การจัดซื้อซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
หน่วยงานราชการควรระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการใช้
ให้ละเอียด ดังนี้
1. ระบุช่อื ผลิตภัณฑ์รนุ่ /ภาษาของผลิตภัณฑ์
2. ระบุประเภทของลิขสิทธิ ์ เช่น Microsoft Open License สําหรับภาครัฐบาล
และ GPL/GNU หรือ สัญญาอนุญาตอื่นๆ ของ Open Source เป็ นต้น
“ลิขสิทธิ ์ (ชื่อผลิตภัณฑ์) รุน่ ของผลิตภัณฑ์ ชนิด System Software พร้อมชุด
ผลิตภ◌ัณฑ์ทถ่ี ูกต้อง” เช่น ลิขสิทธิ ์ Windows Server 2003 Standard Edition พร้อมชุดผลิตภัณฑ์
System Software ทีถ่ ูกต้อง และแสดงระบุเรือ่ งการรับประกันไว้อย่างชัดเจนด้วย
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การจัดซื้อซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูป (Software Package)
หน่วยงานราชการควรระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ประยุกต์ทต่ี อ้ งการใช้ให้ละเอียด ดังนี้
1. ระบุจาํ นวนทีต่ อ้ งการซือ้
2. ระบุช่อื ผลิตภัณฑ์รนุ่ /ภาษาของผลิตภัณฑ์
3. ระบุประเภทของลิขสิทธิ ์ เช่น Microsoft Open License สําหรับภาครัฐบาล
และ GPL/GNU หรือ สัญญาอนุ ญาตอื่นๆ ของ Open Source เป็ นต้น
4. ระบุจาํ นวนแผ่นซีดซี อฟต์แวร์อนุญาตให้ใช้งานตามจํานวนทีต่ อ้ งการ
5. ระบุจาํ นวนคูม่ อื การใช้งานเบือ้ งต้น
เช่น Microsoft office Standard หรือ Open Office จํานวน License พร้อมแผ่นซีดี
ต้นฉบับลิขสิทธิ ์ถูกต้องสําหรับการติดตัง้ (Disk Kit) จํานวน…ชุด และคูม่ อื การใช้งาน (Doc Kit)
จํานวน….ชุด
ทัง้ นี้ นอกจากจะตรวจรับเอกสารต่างๆ ข้างต้นแล้ว ควรจะให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบการใช้งานให้ตรงตามข้อสัญญาด้วย
การจัดซื้อซอฟต์แวร์ประเภทรหัสเปิ ด (Open-source Software)
หน่วยงานราชการควรระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ประเภทรหัสเปิ ดทีต่ อ้ งการใช้ให้
ละเอียด ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ระบุวา่ ซอฟต์แวร์ทส่ี งซื
ั ่ อ้ ต้องเป็ นประเภทรหัสเปิ ด
ระบุให้สง่ มอบซอร์สโค้ด
ระบุจาํ นวนแผ่นซีดซี อฟต์แวร์อนุญาตให้ใช้งานตามจํานวนทีต่ อ้ งการ
ระบุจาํ นวนคูม่ อื การใช้งานเบือ้ งต้น

การตรวจรับซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ควรพิ จารณาดังนี้
1. ดูฉลากใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ ซึง่ จะมีการระบุช่อื และรุน่ ของผลิตภัณฑ์โดยปกติ
พีซใี หม่ทุกเครือ่ งทีจ่ าํ หน่ายในท้องตลาดจะมีฉลากใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ซง่ึ ติดอยูท่ เ่ี ครือ่ งพีซี หรือ
หากเป็ นเครือ่ งพีซแี บบพกพาฉลากใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ อาจติดอยูใ่ ต้แบตเตอรี่
2. ตรวจดูวา่ มีแผ่นซีดสี าํ หรับการติดตัง้ หรือแผ่นกูร้ ะบบ หรือไม่
3. ตรวจดูวา่ มีหนังสือคูม่ อื มอบให้ดว้ ยหรือไม่
การตรวจรับซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูป (Software Package) ในทางปฏิ บตั ิ หน่ วยงาน
ราชการจะได้รบั เอกสารประกอบการสังซื
่ ้อ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดของหน่วยงานผูซ้ อ้ื – ตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยงานท่าน
ชื่อของผูจ้ าํ หน่าย
รหัสลูกค้า
หมายเลขลิขสิทธิ ์
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5. ข้อความหรือใบอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ ์ ซึง่ จะระบุขอบเขตของการใช้งานผลิตภัณฑ์

การตรวจรับซอฟต์แวร์ประเภทรหัสเปิ ด (Open-source Software) พิ จารณาดังนี้
1.
2.
3.
4.

ตรวจดูวา่ ได้รบั ซอร์สโค้ดหรือไม่
ตรวจดูวา่ ได้รบั จํานวนแผ่นซีดซี อฟต์แวร์ซง่ึ อนุ ญาตให้ใช้งานตามจํานวนทีต่ อ้ งการหรือไม่
ตรวจดูวา่ ได้รบั คูม่ อื การใช้งานเบือ้ งต้นหรือไม่
ตรวจดูวา่ สัญญาอนุ ญาตว่ามีลกั ษณะเป็ นประเภทรหัสเปิ ด (Open-source Software)

ลักษณะของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์แบบรหัสเปิ ด โดยส่วนใหญ่ มีดงั นี้
- ผูเ้ ป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์จะเปิ ดเผยซอร์สโค้ดไปพร้อมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ผูใ้ ช้สามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต เมือ่ พัฒนา
ต่อยอดแล้ว จะต้องระบุทม่ี าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดิมทีไ่ ด้ถูกพัฒนาต่อยอดขึน้
- เมือ่ พัฒนาต่อยอดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทนี้แล้ว ผูพ้ ฒ
ั นาจะต้องใช้ช่อื โปรแกรมใหม่
- สัญญาอนุญาตจะต้องไม่มลี กั ษณะกีดกันบุคคลใดทีจ่ ะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การเฉพาะ
เช่น ไม่สามารถกีดกันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในทางธุรกิจหรือการค้นคว้าวิจยั เป็ นต้น
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์โอเพ่นซอร์ส จะต้องมีความเป็ นกลาง ไม่จาํ กัดว่าสามารถใช้
ร่วมกับโปรแกรมหรือระบบปฏิบตั กิ ารบางประเภทเท่านัน้
ข้อควรคํานึ งถึงในการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์
หน่วยงานผูจ้ ดั ซือ้ ควรคํานึงถึงสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึง่ เป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้
บ่อยครัง้ ในการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์
1. การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ มี 2 กรณี คือ
- การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์พร้อมกับฮาร์ดแวร์ กรณีน้ีตอ้ งระบุใน TOR ให้ชดั แจ้งว่า
รวมซอฟต์แวร์ดว้ ยหรือไม่ รวมทัง้ ระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ทต่ี อ้ งการด้วย มิฉะนัน้ หากซือ้ เฉพาะ
ฮาร์ดแวร์ โดยมิได้ระบุซอ้ื ซอฟต์แวร์ดว้ ย เครือ่ งอาจไม่สามารถทํางานได้
- การจัดซือ้ ซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว ในกรณีทต่ี อ้ งการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์อ่นื ๆ
นอกเหนือจากการซือ้ มาพร้อมกับเครือ่ งฮาร์ดแวร์ สามารถทําการจัดซือ้ เพิม่ เติมภายหลังได้
2. ควรกําหนดให้สง่ มอบคูม่ อื การใช้งานเป็ นภาษาไทย/อังกฤษ หรือภาษาอื่น
ตามต้องการให้ชดั เจน เพือ่ ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผใู้ ช้งาน
3. ระบุเรือ่ งการดูแลรักษาและการช่วยเหลือทางเทคนิก เช่น บริษทั ผูอ้ นุ ญาต (licensor)
ต้องดูแลทําการติดตัง้ และให้คาํ ปรึกษา รวมทัง้ เข้ามาดูแลซ่อมแซม แก้ไขในกรณีทม่ี ปี ั ญหาในการใช้
เกิดขึน้ และต้องระบุระยะเวลาให้ชดั เจน
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4. กําหนดความรับผิดของคูส่ ญ
ั ญาให้ชดั เจน เช่น หากส่งมอบซอฟต์แวร์ชาํ รุดบกพร่อง
จะชดเชยประการใดบ้างให้แก่หน่วยงานใด หรือหากส่งมอบซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ ์ผูแ้ ทนจําหน่ายซึง่
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือบริษทั ผูเ้ ป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ในต่างประเทศต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร
5. ระบุความต้องการทีช่ ดั เจน ว่าต้องการซือ้ ซอฟต์แวร์ประเภทไหน มีคุณสมบัตอิ ย่างไร
ฯลฯ รวมทัง้ ระบุระยะเวลาในการกําหนดความต้องการขององค์กร (requirement) และกําหนดระยะเวลา
การส่งมอบซอฟต์แวร์ ทัง้ นี้ การระบุขอบเขตความต้องการทีไ่ ม่ชดั เจน รวมทัง้ เพิม่ หรือลดความต้องการ
ในภายหลัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทัง้ หน่วยงานผูจ้ ดั ซือ้ และผูข้ าย
6. หากเป็ นซอฟต์แวร์ทย่ี ากแก่การใช้งาน ควรกําหนดให้มกี ารฝึกอบรมการใช้งาน และ
ควรกําหนดระยะเวลาหรือจํานวนครัง้ ในการฝึกอบรมให้ชดั เจน
7. หากเป็ นมีการกําหนดให้ผขู้ ายดําเนินการติดตัง้ ควรจะระบุให้ชดั เจน ในเรือ่ งของการ
รักษาความลับขององค์กร เช่น กรณีทผ่ี ขู้ ายจําเป็ นต้องติดตัง้ ซอฟต์แวร์ในองค์กรและมีการเข้าถึงข้อมูล
ความลับของหน่วยงานขณะทําการติดตัง้ หน่วยงานและคูส่ ญ
ั ญาควรจะกําหนดให้ชดั เจนในเรื่องดังกล่าวด้วย
8. กําหนดวันเริม่ ต้นและวันสิน้ สุดสัญญาอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิ (license) ให้ชดั เจน
9. หน่วยงานผูจ้ ดั ซือ้ ซอฟต์แวร์ควรศึกษาสัญญาอนุญาตให้ใช้ลขิ สิทธิ ์ (License
่ นไขการอนุ ญาตอย่างไร เช่น อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ต่อ 1 เครือ่ ง
Agreement) ว่ามีเงือ
หรืออนุ ญาตให้ใช้สาํ หรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ 20 เครือ่ ง ในระบบ LAN เป็ นต้น
10. ควรมีการทดสอบซอฟต์แวร์ทซ่ี อ้ื มาหลายๆ ครัง้ ก่อนทําการตรวจรับ เพือ่ ตรวจสอบ
ว่ารองรับระบบได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากในระยะแรกของการทดสอบ อาจมีขอ้ มูลไม่มาก แต่ภายหลัง
อาจมีขอ้ มูลทีม่ ากขึน้ การทํางานของซอฟต์แวร์อาจช้าลง
----------------------------------

(ฉบับเผยแพร่(ผ่านความเห็นชอบ คกกลส)

