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รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR ) 
โครงการจัดหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Disaster Recovery Site) 

1. ความเปนมา 
 กรมสรรพสามิต นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานภายในองคกรตั้งแตป พ.ศ. 

2535 ปจจุบันมีระบบงานสําคัญหลายระบบเพื่อใชในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษี การปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกรมสรรพสามิตในปจจุบัน

ถือวาเปนสวนสําคัญหลักอันหนึ่งในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคการจัดเก็บภาษีเพือ่เปนรายไดของรัฐ 

ซ่ึงหากเกิดปญหาไมสามารถทํางานไดทั้งหมดหรือบางสวน จะสงผลตอการทํางานทั้งงานประจําและงานการ

วางแผน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการทําใหระบบงานมีเสถียรภาพ พรอมใชงานและสามารถใหบริการ

ระบบงานไดอยางตอเนื่อง ในปจจุบันจะพบวาความไมแนนอนหรือภัยตาง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นไดทุกขณะไมวา

ปญหานั้นจะมาจากภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง จึงเปนสิ่งสําคัญที่กรมสรรพสามิตตองจัดหาระบบศูนยสํารอง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) ของกรมสรรพสามิต เพือ่ปองกันและแกไขปญหา

กรณีที่ระบบสารสนเทศหลักไมสามารถใหบริการไดซึ่งเปนความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดมาก และปองกัน

ความเสียที ่อาจเกิดขึ้นตอขอมูลการจัดเก็บภาษี และความสามารถในการใหบริการตอผู เสียภาษีและ

ประชาชนทั่วไปไดอยางตอเนือ่ง ตลอดจนสามารถใชทรัพยากรของเครือ่งแมขายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

รวมท้ังสรางความม่ันใจในความปลอดภัยของขอมูลทีใ่หบริการแกหนวยงานตาง ๆ กรมสรรพสามิตจึงตองทํา

การปรับปรุงระบบโครงสรางพืน้ฐาน  (Infrastructure)  เพื่อจัดทําระบบสํารองการใหบริการขอมูล  รองรับ

ปญหาทีเ่กิดจากอุปกรณหรือเครือ่งแมขายเครื่องใดเครื่องหนึง่เกิดความบกพรอง หยุดชะงัก หรือไมสามารถ

ทํางานได      

 โครงการจัดหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) กรม-
สรรพสามิต นี้เปนสวนหนึ่งของแผนสํารองกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการนี้จะเปนการเตรียมการสําหรับระบบ
ประมวลผลสํารอง สําหรับใชทดแทนระบบหลัก ในกรณีท่ีเกิดปญหากับระบบหลักไมสามารถประมวลผลได ก็
จะทําการเปลี่ยนไปใชระบบสํารอง  

  

 
 

ระยะท่ี 1 (ปงบประมาณ 2558) 
(1) จัดทําแผนการติดตัง้และทดสอบระบบคอมพิวเตอรทั้ง Hardware, Software และระบบงานตาม

ขอ (3) 
 (2) ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณ พรอมซอฟตแวรที่เสนอ ณ หอง Data 

Center อาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการประมวลผล 
ระบบสารสนเทศตาง ๆ ตามขอ (3) 

   
  / (3) ติดตั้งระบบสารสนเทศ... 
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 (3) ติดตั้งระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตประกอบดวย 8 ระบบงาน (1.ระบบงานทะเบียน
สรรพสามิต 2.ระบบงานการขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ  3.ระบบงานรับเงินรายได  4.ระบบงาน
วิชาการกําหนดมูลคา 5.ระบบวิเคราะหรายการภาษี 6.ระบบงานขอคืน ยกเวนและลดหยอนภาษี  
7.ระบบฐานอางอิงขอมูลกลาง 8.ระบบทะเบียนคุมรายการ) และทดสอบการใชงานกับระบบ
ฐานขอมูลปจจุบัน แบบ User Acceptance Test 

 (4) จัดแบงระบบฐานขอมูล (Database) บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบฐานขอมูล (Database 
Server) หลักปจจุบัน เครื่อง Sun M8000  ใหรองรับระบบงานท่ีติดตั้งตามโครงการนี้ 

 (5) จัดทําคูมือการติดตัง้ระบบงาน การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล (Database) และการตั้งคาของ
ระบบ (Setting Configuration) 

  

 
 

ระยะท่ี 2 (ปงบประมาณ 2559) 
(6) จัดทําแผนการติดตัง้และทดสอบระบบคอมพิวเตอรทั้ง Hardware, Software, การโอนยายขอมูล 

การทําสําเนาขอมูล (Data Replication) และระบบงานท่ีติดตั้งตามโครงการนี้ 
 (7) ยายระบบเครื่องคอมพิวเตอรสํารอง พรอมอุปกรณที่จัดหาตามโครงการในปงบประมาณ 2558 

ไปติดตั้ง ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 
 (8) ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณ พรอมซอฟตแวรที่เสนอเพิม่เติม ณ ศูนย

คอมพิวเตอรสํารอง 
 (9) ดําเนินการเชาจัดหาระบบสือ่สาร (Network Communication) แบบ Fiber Optic ท่ีมีขนาด

ความกวางชองสัญญาณ (Bandwidth) ไมต่ํากวา 2 Gbps จํานวน 1 เสน เพือ่เชือ่มตอระหวาง
ศูนยคอมพิวเตอรหลัก กับศูนยคอมพิวเตอรสํารอง สําหรับการทดสอบระบบศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง นับจากวันทีต่ิดตัง้ระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และซอฟทแวร และระบบเครือขาย 
เพ่ือรองรับการทดสอบการปรับปรุงขอมูลตนทางไปปลายทางใหตรงกันเปนชวง ๆ ตามระยะเวลาท่ี
กรมสรรพสามิตกําหนด และการเขาใชงานระบบงาน โดยตองสามารถ ใชกับระบบงานที่ติดตั้ง ณ 
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง และการปรับปรุงขอมูลตนทางไปปลายทางใหตรงกันเปนชวง ๆ  จากศูนย
คอมพิวเตอรหลัก (Data Center) ของกรมสรรพสามิตไปยังศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 (10) ดําเนินการเชาระบบสือ่สาร (Network Communication) แบบ Fiber Optic ทีมี่ขนาดความ
กวางชองสัญญาณ (Bandwidth) ไมต่ํากวา 2 Gbps จํานวน 1 เสน นับจากวันท่ีติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และซอฟทแวร และระบบเครือขาย เพื ่อเชื ่อมตอระหวางศูนย
คอมพิวเตอรสํารองของกรมสรรพสามิต กับศูนยเครือขายหลักของกระทรวงการคลัง สําหรับการ
ทดสอบระบบศูนยคอมพิวเตอรสํารอง เพื่อรองรับการเขาใชงานระบบงาน ณ ศูนยคอมพิวเตอร
สํารองจากสํานักงานสรรพสามิตสรรพสามิตท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยตองสามารถใชกับ
ระบบงานท่ีติดตั้ง ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   
  / (11) โอนยายขอมูล... 



รางเอกสารขอบเขตงาน (TOR)  

 

โครงการจดัหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Site)              หนา 3 จาก 12   [1] 

1…………………….2.........................3.........................4.........................๕.........................6…………………….7…………………….               

 

 (11) โอนยายขอมูลระบบสารสนเทศหลักของระบบงานตามขอ (3) ที่ใชงานในปจจุบันจากศูนย
คอมพิวเตอรหลัก ของกรมสรรพสามิตไปติดตั้งทีศู่นยคอมพิวเตอรสํารอง พรอมทดสอบการใชงาน 
แบบ User Acceptance Test กับฐานขอมูลท่ีกรมฯ เปนผูกําหนด 

 (12) ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร (Application Software) และโอนยายขอมูลท่ีใชงานในปจจุบันจาก
ศูนยคอมพิวเตอรหลัก กรมสรรพสามิตไปติดตั้งท่ีศูนยคอมพิวเตอรสํารอง พรอมทดสอบการใชงาน 
แบบ User Acceptance Test ซ่ึงประกอบดวย 

  (12.1) ระบบใหบริการผูประกอบการทางอินเตอรเน็ต (Internet Service II) และระบบ Web 
Service ท่ีเชื่อมตอระบบความปลอดภัยกลาง 

  (12.2) ระบบผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (Illegal) 
  (12.3) ระบบศูนยปฏิบัติการกรมสรรพสามิต 
  (12.4) Web Site กรมสรรพสามิต และ Web Portal ของกรมสรรพสามิต 
  (12.5) ระบบความปลอดภัยกลาง (SSO) 
 (13) จัดทําคูมือการติดตั้งระบบงานและการตั้งคาของระบบ (Setting Configuration) และการถายโอน

ขอมูลของระบบงานตาง ๆ การ Backup และสาํรองขอมูล    
 (14) ทําการสําเนาขอมูล (Data Replication) จากระบบงานของกรมสรรพสามิตตามขอ (3) และขอ 

(12) ที่ใชงานในปจจุบันจากศูนยคอมพิวเตอรหลัก กรมสรรพสามิต ไปยังศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 
เพื่อใหศูนยคอมพิวเตอรทั้ง 2 แหง ม ีขอมูลที่เทากัน โดยจะตองเสนอวิธีการตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของขอมูลใหกรมสรรพสามิตพิจารณาภายในงวดงานสุดทาย 

 (15) จัดทําแผน ดังนี้ 
  (15.1) แผนการติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอรท้ัง Hardware, Software โอนยายขอมูล 

การทําสําเนาขอมูล (Data Replication) และระบบงานตามโครงการนี้ท่ีติดตั้ง ณ ศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง 

  (15.2) แผนสํารองและกูคืนขอมูล (Recovery) และข้ันตอนการปฏิบัติพรอมการรายงานผลการ
ปฏิบัติ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ในกรณีภาวะปกติและกรณีท่ีมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน 

  (15.3) แผนสํารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) ) และข้ันตอนการปฏิบัติพรอมการ
รายงานผลการปฏิบัติ เพ่ือใหระบบสามารถทํางานแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักได เพ่ือใช
ในกรณีท่ีมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน 

 (16) ดําเนินการทดสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอรที่ติดตั้งตามโครงการนี ้ณ ศูนยคอมพิวเตอร
สํารองอยางนอย 1 ครั้ง โดยนําระบบงานและขอมูลทัง้หมดของระบบทีกํ่าหนดไวมาดําเนินการใน
ศูนยคอมพิวเตอรสํารองและสามารถใชงานไดซึง่ผู ใหบริการตองรวมดําเนินการตามแผนงานที่
เสนอไว และตองสามารถใชงานไดครบถวนสมบูรณตามปกติ และดําเนินการทดสอบการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอรในชวงระยะเวลารับประกัน  2 ครั้ง 

 (17) ในกรณีกรมสรรพสามิต หรือระบบสารสนเทศในศูนยคอมพิวเตอรหลักของกรมสรรพสามิต ไม
สามารถใชงานได ระบบสารสนเทศตาง ๆ ท่ีสํารองการใชงานในศูนยคอมพิวเตอรสํารองจะตอง 

  / สามารถรองรับ... 
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  สามารถรองรับการใชงานจากผูใชงาน ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ยกเวนกรณีผูใหบริการโครงขาย
หลักของประเทศ เชน TOT, CAT, TRUE ฯลฯ ไมสามารถใหบริการได 

 (18) ใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โปรแกรมระบบ 
(Software) และระบบงาน จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาของสัญญาและในชวงรับประกัน (เครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณรับประกันเปน
ระยะเวลา ๒ ป  Software รับประกันเปนระยะเวลา ๑ ป) นับถัดจากวันท่ีตรวจรับงวดงานสุดทาย
แลวเสรจ็ โดยเปนบรกิารแบบ On Site Service และรับประกันบริการภายใน ๔ ชั่วโมง หลังจากเม่ือ
ไดรับแจงเปนทางการ ใหสามารถทํางานไดอยางถูกตองภายใน 3 วัน โดยไมทําใหระบบงาน
หยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ  ทัง้นีจ้ะไมมีคาใชจายใดๆ ในชวงเวลารับประกัน
และบํารุงรักษาดังกลาว  
          ถาหากคูสัญญาไมเริ ่มดําเนินการแกไขขอขัดของไดภายในเวลาดังกลาว ผู ชนะการ
ประกวดราคาตองถูกปรับในอัตราชั่วโมงละ 5,000 บาทเศษของชั่วโมงนับเปนหนึ่งชั่วโมง  
          ถาคูสัญญาไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด กรมสามารถจัด
จางผูอ่ืนมาแกปญหาได โดยคูสัญญาจะเปนผูออกคาใชจายในการจัดจางดังกลาวท้ังหมด 
          เม่ือกรมตรวจรับงานซือ้เสร็จสมบูรณทัง้หมด คูสัญญาจะตองจัดทําเอกสารการตรวจสอบ 
คูมือการตรวจสอบโดยมีเจาหนาทีเ่ขาไปตรวจสอบและทดสอบความพรอมระบบคอมพิวเตอรทั้ง
ระบบ พรอมอุปกรณ ระบบโปรแกรม ระบบขอมูล ระบบเครือขาย และระบบงานตามโครงการนี้
รวมกับเจาหนาท่ีของกรมสรรพสามิต ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารองอยางนอย 2 ครั้ง/เดือน (สัปดาห
ท่ี 1 และสัปดาหท่ี 3 ของเดือน โดยประมาณ) พรอมจัดทํารายงานผล 

  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหกรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอรสํารอง พรอมอุปกรณ และระบบเครือขายเพื่อใชงาน

ทดแทนระบบคอมพิวเตอรหลักในภาวะฉุกเฉินกรณีระบบคอมพิวเตอรหลักไมสามารถใชงานได 
และสามารถนําขอมูลมาใชงานไดอยางตอเนื่องและเพ่ิมความนาเชื่อถือในการใชงานระบบ 

 2.2 เพ่ือใหกรมสรรพสามิตมีระบบการสาํรองขอมูล ขอมูลสาํคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภยั
จากการถูกทําลาย หรือสญูหาย ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีเสถียรภาพ โดยมีระบบ
จัดเก็บสํารองขอมูลท่ีสามารถทํางานทดแทนกันไดตลอดเวลา 

 2.3 
 

เพือ่บรรเทาความสูญเสียในชวงภัยพิบัติใหเหลือนอยที่สุด โดยรักษาสภาพพรอมทํางานของระบบ

สําคัญๆ ใหตอเนื่องท่ีสุด 

 2.4 
 

เพ่ือลดระดับความเสี่ยงการบริการผูเสียภาษี เชน อัตราสูญเสียรายไดตอชั่วโมง หรือมูลคาความ
เสียหายอันเกิดจากการสูญเสียลูกคาในชวงท่ีระบบหลักขัดของไมสามารถใหบริการได 
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3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 3.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 
 3.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุซื้อไวในบัญชีรายชือ่ผู ทิ้งงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชือ่แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 3.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ ตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.7 

 3.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 3.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มิใชเปน
กิจการ รวมคา หรือเทียบเทา ซึ่งมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจขาย และ/หรือ ใหเชา/ใหเชา
ซ้ือ ดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณไมนอยกวา ๕ ป นับจนถึงวันยืน่เอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยออกให
หรือรับรองใหไมเกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา  

 3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการตามสัญญา

ซ่ึงเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 3.7 โปรแกรมทีเ่สนอ ตองไมเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตทีอ่ยูในระหวางการคุมครองการเปนบุคคล
หรือนิติบุคคลผูลมละลาย ตามคําสั่งของศาล ทีไ่ดสั ่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของ
ผูผลิตนั้นตั้งอยู 

 3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนย

ขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีการรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารในประเทศ 

เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาหากเปนบริษัทที่มิใชผูผลิตเอง จะตองเปนบริษัททีไ่ดรับการแตงตั้งใหเปนผู
จําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑที่มีสาขาภายในประเทศไทย สําหรับผลิตภัณฑท่ีไมมีสาขา
ของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทยตองมีหนังสือแตงตั้งโดยตัวแทนจําหนายในประเทศไทย โดย
เปนหนังสือแตงตั้งสําหรับโครงการจัดหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster 
Recovery Site) และหนังสือแตงตั้งตองออกใหลวงหนาไมเกิน ๙๐ วัน นับจนถึงวันยื่นซองเอกสาร
ประกวดราคา 
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 3.11 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานในการ ติดตัง้ ทดสอบระบบและอุปกรณศูนยสํารองขอมูล 
(Disaster Recovery Center Implementation and test) ซึง่ไดสงมอบและตรวจรับเปนที่
เรยีบรอยแลวไมเกิน ๕ ป นับถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา โดยมีผลงานไมต่ํากวา ๖๐ ลานบาท
ตอหนึ่งสัญญา อยางนอย ๑ ผลงาน โดยเปนโครงการกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือธนาคารพาณิชยของไทย โดยตองเสนอสําเนาสัญญาพรอม
เอกสารแนบทายสญัญา หนงัสอืรบัรองผลงานจากหนวยงานเจาของงาน ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหัวหนาหนวยงานเจาของงานนั้น ๆ 

  

4. ประโยชนท่ีไดรับ 
 4.1 เพ่ิมผลผลิตเนื่องจากสามารถเขาถึงแอพพลิเคชันท่ีจําเปนตอการจดัเก็บภาษีไดตลอดเวลาและตอเนื่อง 
 4.2 สามารถใหบริการบุคลากร ผูประกอบการ และ ประชาชนในการทํางานท้ังในภาวะปกติและภาวะ

ฉุกเฉินได 
 4.3 ศูนยสํารองนีจ้ะชวยใหระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีเสถียรภาพ สามารถนําขอมูลสํารองมา

ใชงานทดแทนขอมูลที่ถูกทําใหสูญหายหรือเสียหายไดอยางรวดเร็ว และยังทําใหการบริหารและ
จดัสรรทรพัยากรระบบคอมพิวเตอรสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และยืดหยุน 

 

5.   แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการนี้จัดซือ้ระบบเครือ่งแมขายพรอมอุปกรณเพื่อใชเปน DR Site และทําการโอนยายระบบสารสนเทศ 

และฐานขอมูล จากระบบงาน ณ ศูนยขอมูลหลัก ไป ศูนยสํารองขอมูล พรอมการจัดทํา/ซักซอมแผนภาวะฉุกเฉิน 
กรณีระบบสารสนเทศไมสามารถใหบริการได โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 5.1  รายการ “ระบบคอมพิวเตอร” 
 ระยะท่ี 1

    

 : ปงบประมาณ 2558 

ลําดับ รายการอุปกรณ จาํนวน 
  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ 

1. ระบบเครื่องแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application Server) ชนิดท่ี 1  

 1.1 หนวยประมวลผลกลาง (Compute Node) 4 ชุด 

 1.2 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (NAS Storage) 1 ชุด 

 1.3 อุปกรณ Switch ความเร็วสูง 2 ชุด 

 1.4 อุปกรณ Management Switch 1 ชุด 

2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application Server) ชนิดที่ 2 
(สําหรับทํา DNS  จํานวน 1 ชุด, สําหรับ Web Service จํานวน 1 ชุด และสําหรับ
ระบบงานความปลอดภัยกลาง  จํานวน 2 ชุด) 

4 ชุด 

 / 3. อุปกรณสลับ... 
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ลําดับ รายการอุปกรณ จาํนวน 
3. อุปกรณสลับสัญญาณ (Switch) ชนิดท่ี 1 ไมนอยกวา 20 ports 1 ชุด  

4. อุปกรณสลับสัญญาณ (Switch) ชนิดท่ี 2 ไมนอยกวา 24 ports 1 ชุด 
  ซอฟแวรระบบ 

5. ซอฟแวรพ้ืนฐาน (Java Application Server) สําหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application Server) ชนิดท่ี 1 

48 Core 
Processor 

  ซอฟแวรระบบงาน 

6. ติดตั้งระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตประกอบดวย 8 ระบบงานและทดสอบการ
ใชงานกับระบบฐานขอมูลปจจุบัน แบบ User Acceptance Test ประกอบดวย 1.ระบบงาน 
ทะเบียนสรรพสามิต  2.ระบบงานการขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ  3.ระบบงานรับเงินรายได 
4.ระบบงานวิชาการกําหนดมูลคา 5.ระบบวิเคราะหรายการภาษี 6.ระบบงานขอคืน ยกเวน
และลดหยอนภาษี 7.ระบบฐานอางอิงขอมูลกลาง 8.ระบบทะเบียนคุมรายการ 

1 งาน 

 

 ระยะท่ี 2
 

 : ปงบประมาณ 2559 

ลําดับ รายการอุปกรณ จาํนวน 
  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ 

7. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับทําหนาท่ีเปน  Database Server 1 ชุด 

8. ระบบเครื่องแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application Server) ชนิดท่ี 1 (เพ่ิมเติม) 4 ชุด 

9. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application Server) ชนิดที ่2 
(เพ่ิมเติม) (สําหรับระบบใหบริการผูประกอบการทางอินเตอรเน็ต (Internet Service II) 
จํานวน 2 ชุด, สําหรับระบบผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 1 ชุด, สําหรับระบบศูนย
ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต จํานวน 1 ชุด, สําหรับ Web Site กรมสรรพสามิต จํานวน 1 ชุด
, Web Portal จํานวน 1 ชุด และสําหรับทําหนาท่ีเปน  Anti Virus Server จํานวน 1 ชุด) 

7 ชุด 

10. อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก (SAN Storage) 1 ชุด 

11. อุปกรณกระจายสัญญาณ SAN Switch 1 ชุด 

12. เครื่องอานเขียนเทปสํารองขอมูล (Tape Library) 1 ชุด 

13. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีทําหนาท่ีเปน Backup Server 1 ชุด 

14. อุปกรณปองกันการบุกรุกและการโจมตี Intrusion Prevention System (IPS) 1 ชุด 

15. อุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Firewall) 1 ชุด 

16. อุปกรณจัดสมดุลเพ่ือการกระจายสัญญาณขอมูล (Load Balance)  1 ชุด 

 / 17. ระบบเชื่อมตอ 



รางเอกสารขอบเขตงาน (TOR)  

 

โครงการจดัหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Site)              หนา 8 จาก 12   [1] 

1…………………….2.........................3.........................4.........................๕.........................6…………………….7…………………….               

 

ลําดับ รายการอุปกรณ จาํนวน 
17. ระบบเชื่อมตอเครือขายเสมือนระยะไกลชนิด SSL 1 ชุด 

  ซอฟตแวรระบบ 

18. ซอฟแวรพื้นฐาน (Java Application Server) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงาน
โปรแกรมประยุกต (Application Server) ชนิดที่ 1 (48 Core Processor) และเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application Server) ชนิดที ่2 (36 
Core Processor) 

    84   
Core 

Processor 

19. ซอฟตแวรพ้ืนฐานสําหรับระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) 32 Core  

Processor 
20. ซอฟตแวรสํารองขอมูลและกูคืนขอมูล 1 ระบบ 

21. ซอฟตแวรสําหรับบริหารจัดความปลอดภัยกลาง สําหรับการเขาถึงระบบงาน (Identity 
Manager) 

5,000 
License 

  โอนยายระบบงาน 

22. ติดตัง้ระบบงานคอมพิวเตอร (Application Software) และโอนยายขอมูลที่ใชงานใน
ปจจุบันจากศูนยคอมพิวเตอรหลัก กรมสรรพสามิตไปติดตั้งท่ีศูนยคอมพิวเตอรสํารอง พรอม
ทดสอบการใชงานแบบ User Acceptance Test (รวมลิขสิทธิ์การใชงานบนเครือ่งใหม) 
จํานวน 8 ระบบ ประกอบดวย 

1 งาน 

 (1) ระบบใหบริการผูประกอบการทางอินเตอรเน็ต (Internet Service II) และระบบ 
Web Service ท่ีเชื่อมตอระบบความปลอดภัยกลาง 

3 ระบบ 

 (2) ระบบผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 1 ระบบ 

 (3) ระบบศูนยปฏิบัติการกรมสรรพสามิต 1 ระบบ 

 (4) Web Site กรมสรรพสามิต และ Web Portal ของกรมสรรพสามิต 2 ระบบ 

 (5) ระบบความปลอดภัยกลาง (SSO) 1 ระบบ 

23. โอนยายขอมูลระบบสารสนเทศหลักของระบบงาน ทีใ่ชงานในปจจุบันจากศูนยคอมพิวเตอร
หลักกรมสรรพสามิต ไปติดตั้งท่ีศูนยคอมพิวเตอรสํารอง พรอมทดสอบการใชงาน 

1 งาน 

24 ทําการสําเนาขอมูล (Data Replication) จากศูนยคอมพิวเตอรหลัก กรมสรรพสามิตไปยัง
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง เพ่ือใหศูนยคอมพิวเตอรท้ัง 2 แหงมีขอมูลท่ีเทากัน  

1 งาน 

25. ยายระบบเครื่องคอมพิวเตอรสํารอง พรอมอุปกรณที่จัดหาตามโครงการในปงบประมาณ 
2558 ไปติดตั้ง ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 

1 งาน 

26. จัดทําแผนและวิธีการปฏิบัติการกูคืนระบบ (Recovery) สําหรับระบบงาน  เมื่อเกิด
เหตุการณ Disaster พรอมทดสอบแผน จํานวน 1 ครั้ง และดําเนินการทดสอบในชวง
รับประกันอีก 2 ครั้ง 

1 งาน 

/27. การฝกอบรม... 



รางเอกสารขอบเขตงาน (TOR)  

 

โครงการจดัหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Site)              หนา 9 จาก 12   [1] 

1…………………….2.........................3.........................4.........................๕.........................6…………………….7…………………….               

 

ลําดับ รายการอุปกรณ จาํนวน 
27. การฝกอบรม 6 

หลักสตูร 
 

 5.2 การดําเนินการศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 
  แนวทางการเชื่อมโยงระหวางศูนยคอมพิวเตอรระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data Center) และ  

ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง(DR Site) ระบบประมวลผลสํารอง สําหรับใชทดแทนระบบหลัก ในกรณีท่ีเกิดปญหา กับ
ระบบหลักไมสามารถประมวลผลได ก็จะทําการเปลีย่นไปใชระบบสํารอง ทําใหสามารถใหบริการตอผูเสียภาษีและ
ประชาชนท่ัวไปไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถใชทรัพยากรของเครื่องแมขายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สราง
ความมั่นใจในความปลอดภัยของขอมูลที่ใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย เครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย
ระบบงานแบบรวมชุดอุปกรณชนิดที่ 1 (Application Server Type I) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงานชนิดที่ 
2 (Application Server Type II)  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบฐานขอมูล  ชุดอุปกรณการจัดเก็บขอมูลแบบ 
San (San Storage)  ชุดอุปกรณระบบสํารองขอมูล (Tape Backup)  ชุดอุปกรณระบบเครือขาย (Network)  โดย
มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Infrastructure System) ประกอบดวย Network 
Security Firewall, IPS , Antivirus Application Security ใชระบบการจัดการสทิธกิารเขาใชงานระบบของกรม (SSO) เพ่ือ
ใชในการควบคุมการเขาถึงระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต และระบบงานอ่ืนๆ สําหรับ DR Site โดยจะมี 
Hardware และ Software ตั้งอยูท่ี DR Site เทียบเทาที ่Main Site ระบบสํารองจะทํางานในลักษณะ Standby 
ขอมูลที่ถูก update ในระบบหลัก จะถูก update ในระบบสํารองตามชวงเวลาท่ีกําหนด เม่ือเกิดปญหากับระบบหลัก 
ระบบสํารองก็จะถูกนํามาใชงาน  DR Site เปน Site สํารองในระดับ Application มาตรฐานการแลกเปลีย่นขอมูล
เปนการ Replicate ขอมูลระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยสํารองโดยใช Software เพือ่ Replicate ขอมูล
ในระดับ Database ซึ่งมีขอไดเปรียบในดานความเร็ว การประหยัด Bandwidth รวมถึงความถูกตองของขอมูล
ระหวางระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยสํารอง สําหรับ Application Software จะมีการ Update พรอม
กันท้ัง 2 Site 

  

6. ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการ 510 วัน  
  

7. ระยะเวลาการสงมอบของหรอืงาน 
 

งวด
งานท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

รอยละการ
เบิกจาย 

รายละเอียด 

งวดท่ี 
1 

2558 2% ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
1. สงมอบเอกสาร แผนการดําเนินงานโดยละเอียดซ่ึงระบุกิจกรรมบุคคล 
    รับผิดชอบความสัมพันธระหวางงาน 
2. สงมอบวิธีการดาํเนินการและเครื่องมือในการพัฒนาและเทคนิคท่ีใช 

    
/งวดท่ี 2… 



รางเอกสารขอบเขตงาน (TOR)  

 

โครงการจดัหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Site)              หนา 10 จาก 12   [1] 

1…………………….2.........................3.........................4.........................๕.........................6…………………….7…………………….               

 

งวด
งานท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

รอยละการ
เบิกจาย 

รายละเอียด 

งวดท่ี 
2 

2558 70% ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาสงมอบและติดตั้งอุปกรณ 
1. ระบบแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application Server) ชนิดท่ี 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงานโปรแกรมประยกุต (Application Server)  
    ชนิดท่ี 2 
3. อุปกรณสลับสัญญาณ (Switch) ชนิดท่ี 1 
4. อุปกรณสลับสัญญาณ (Switch) ชนิดท่ี 2 
5. ซอฟแวรพ้ืนฐาน (Java) 
6. สงมอบเอกสารคูมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

งวดท่ี 
3 

2558 28% ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1. ติดตั้งระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตประกอบดวย 8 ระบบงาน 
     และทดสอบการใชงานกับระบบฐานขอมูลปจจุบัน แบบ User    
     Acceptance Test 
2. สงมอบเอกสารคูมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

งวดท่ี 
4 

2559 40% ภายใน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาสงมอบและติดตั้งอุปกรณ ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับทําหนาท่ีเปน Database Server 
2. ระบบเครื่องมือแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application  
    Server) ชนิดท่ี ๑ (เพ่ิมเติม) 
3. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application  
    Server) ชนิดท่ี ๒ (เพ่ิมเติม) 
4. อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก (San Storage) 
5. อุปกรณกระจายสัญญาณ SAN Switch 
6. เครื่องอานเทปสํารองขอมูล (Type Drive) 
7. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีทําหนาท่ีเปน Backup Server 
8. อุปกรณปองกันการบุกรุกและการโจมตี Intrusion Prevention  
    System (IPS) 
9. อุปกรณรักษาความปลอดภัยและเครือขาย (Firewall) 
10. อุปกรณจัดสมดุลเพ่ือการกระจายขอมูล (Load Balance)  
11. ระบบเชื่อมตอเครือขายเสมือนระยะไกลชนิด SSL 
12. ซอฟแวรพ้ืนฐาน (Java Application Server) สําหรับเครื่อง 
      คอมพิวเตอรแมขายระบบงานโปรแกรมประยุกต (Application  
      Server) ชนิดท่ี ๑ และชนิดท่ี ๒ 

/13. ซอฟทแวรพ้ืนฐาน... 



รางเอกสารขอบเขตงาน (TOR)  

 

โครงการจดัหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Site)              หนา 11 จาก 12   [1] 

1…………………….2.........................3.........................4.........................๕.........................6…………………….7…………………….               

 

งวด
งานท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

รอยละการ
เบิกจาย 

รายละเอียด 

   13. ซอฟแวรพ้ืนฐานสําหรับระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)  
14. ซอฟแวรสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล 
15. ซอฟแวรสําหรับบริการจัดการความปลอดภัยกลาง สําหรับการเขาถึง 
      ระบบงาน (Identity Manager) 
16. สงมอบเอกสารและคูมือตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

งวดท่ี 
5 

2559 50% ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาสงมอบและติดตั้งอุปกรณ ดังนี้ 
1. ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร (Application Software) และโอนยาย  
    ขอมูลในปจจุบันจากศูนยคอมพิวเตอรหลัก กรมสรรพสามิตไปติดตั้งท่ี  
    ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง พรอมทดสอบการใชงานแบบ User Acceptance 
    Test (รวมลิขสิทธิ์การใชงานบนเครื่องใหม) ประกอบดวย 

1.1 ระบบใหบริการผูประกอบการทางอินเตอรเน็ต (Internet Service II) 
และระบบWeb Service ท่ีเชื่อมตอระบบความปลอดภัยกลาง 

1.2 ระบบผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
1.3 ระบบศูนยปฏิบัติการกรมสรรพสามิต 
1.4 Web Site กรมสรรพสามิต และ Web Portal ของกรมสรรพสามิต 
1.5 ระบบความปลอดภัยกลาง 

2. ยายระบบเครื่องคอมพิวเตอรสํารอง พรอมอุปกรณท่ีจัดหาตามโครงการ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปติดตั้ง ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 

3. สงมอบเอกสารผลการทําการสําเนาขอมูล (Data Replication) จากศูนย
คอมพิวเตอรหลักกรมสรรพสามิตไปยังศูนยคอมพิวเตอรสํารองเพ่ือให  
ศูนยคอมพิวเตอรท้ัง ๒ แหงมีขอมูลท่ีเทากัน 

๔. สงมอบแผนและวิธีการปฏิบตัิการกูคืนระบบ (Recovery) สาํหรบั  
    ระบบงาน เม่ือเกิดเหตุการณ Disaster  
5. สงมอบเอกสารและคูมือตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

งวดท่ี 
6 

2559 10% ภายใน 510 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1. สงมอบผลการทดสอบแผนเม่ือเกิดเหตุการณ Disaster 
๒. สงมอบการฝกอบรมทุกหลักสูตร 
3. สงมอบเอกสารและคูมือตางๆ ท่ีเก่ียวของและยังไมไดสงมอบ 

    

    

/8. วงเงินคาใชจาย... 
 
 



รางเอกสารขอบเขตงาน (TOR)  

 

โครงการจดัหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Site)              หนา 12 จาก 12   [1] 

1…………………….2.........................3.........................4.........................๕.........................6…………………….7…………………….               

 

8.  วงเงินคาใชจายและแหลงท่ีมาของวงเงิน 
     วงเงินคาใชจายรวมทั้งสิน้ 202,812,700 บาท (สองรอยสองลานแปดแสนหนึง่หมืน่สองพันเจ็ดรอยบาท
ถวน)  
      แหลงเงิน 

 เงินงบประมาณ ป  2558  จํานวนเงิน 46,000,000  บาท .  
        ป  2559  จํานวนเงิน 156,812,700 บาท . 
 เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน ปงบประมาณ ........... 
 เงินคาใชจายในการจัดหาแสตมป กรมสรรพสามิต ปงบประมาณ……… 
 เงินอ่ืน ๆ 

 


